Delavska hranilnica d.d. Ljubljana z dnem 8.8.2019 napoveduje spremembo
Tarife za fizične osebe. Spremembe stopijo v veljavo s 1.11.2019.
1.1 STROŠKI ODOBRITVE KREDITA TER STROŠKI ZAVAROVANJA
1.1.1

Brez zavarovanja (strošek ocene tveganja)

Potrošniški krediti in stanovanjski krediti
Stroški odobritve
Stroški ocene tveganja*
krediti do 36 mes.
0,70 %
2,50 %
krediti od 37 do 60 mes.
1,00 %
3,20 %
krediti od 61 do 120 mes
1,30 %
3,50 %
* krediti pri katerih se upošteva kreditna sposobnost do 500 EUR pri zaposlenih in do 400 EUR pri upokojencih
se obračunajo 1,0 % točko višji stroški ocene tveganja
* stroški ocene tveganja se znižajo za 0,5 % točko ob zagotovitvi kreditno sposobnega poroka
Opombe:
- stroški odobritve kreditov znašajo vedno minimalno 20,00 EUR

1.2 OSTALI STROŠKI PRI KREDITNEM POSLOVANJU
EUR
50,00
5,00

Podaljšanje sklepa o odobritvi kredita
Nadomestilo za pripravo separatne vloge za dodaten limit za zavarovalnico
(nadomestilo se ne zaračuna v primeru zavrnitve vloge s strani zavarovalnice)

2.1 DOMAČE IN REGULIRANE ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE
a.) Nakazila s plačilnim nalogom UPN
Višina plačila
EUR
imetniki osebnega računa z rednimi prilivi
do 460
0,49 EUR*
ter imetniki študentskega osebnega računa**
nad 460
0,16 %, max. 2,00 EUR
* za imetnike kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi, člane SVIZ in člane SZSV znaša strošek 0,31 EUR
** velja v primeru da se UPN nalog glasi na imetnika OR z rednimi prilivi

b.) Plačila trajnih nalogov in SEPA direktnih obremenitev
SEPA direktna obremenitev in trajni nalogi - eksterni

EUR
0,22

2.3 OSTALI STROŠKI – PLAČILNI PROMET

Stroški obvestila zaradi neplačila trajnika ali SEPA direktne bremenitve

Imetnik OR – redni
prilivi
EUR
2,00

3.9 VARČEVALNA HRANILNA KNJIŽICA (VHK)
Mesečni strošek vodenja VHK za imetnike, ki v hranilnici nimajo osebnega
računa s prilivi plače ali pokojnine

EUR
2,10

4.1. BA MAESTRO
Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih hranilnice
Nadomestilo za dvig gotovine na drugih bankomatih v Sloveniji in v državah
EMU z evro valuto
Izdelava kartice za pooblaščeno osebo na računu

EUR
brezplačno
brezplačno 3 dvigi na
mesec, potem 0,45 EUR
5,00

