Delavska hranilnica d.d. Ljubljana z dnem 31.5.2021 napoveduje spremembo:
- Tarife za fizične osebe;
- Splošnih pogojev za vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih storitev za
potrošnike;
- Splošnih pogojev za poslovanje z varčevalnimi knjižicami.
Spremembe stopijo v veljavo 1.8.2021.

1. SPREMEMBA TARIFE ZA FIZIČNE OSEBE
Uvajamo novo nadomestilo:
9.1. NADOMESTILO ZA VISOKA STANJA SREDSTEV PRI HRANILNICI
Nadomestilo za visoka stanja nad 150.000 EUR*

0,04 % mesečno

* V obračun so zajeta dnevna stanja v EUR na osebnih računih, varčevalno-hranilnih knjižicah
ter stanja na rentnih varčevanjih, obročnih varčevanjih, pokojninskih varčevanjih in depozitih.
Pri rentnih, obročnih in pokojninskih varčevanjih ter depozitih se upoštevajo pogodbe,
sklenjene od 1. 6. 2021 dalje. Nadomestilo se zaračuna mesečno, za dnevna skupna stanja,
ki presegajo znesek 150.000 EUR.

2. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN
OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE
Spremembe so sledeče:
-

-

Digitalni paketni račun po novem vključuje tudi strošek vodenja mobilne banke DH-Mobilni;
DH EYCA paketni račun za zaposlene po novem vključuje tri brezplačne dvige na
bankomatih drugih bank v RS in območju evra (prej neomejeno);
DH EYCA paketni račun za dijake in študente po novem vključuje SMS obveščanje o
poslovanju s TRR za spletno banko in vodenje varčevalno-hranilne knjižice;
pri osnovnem plačilnem računu je dodano pojasnilo glede števila transakcij, ki so vključene
v vodenje osnovnega plačilnega računa;
dodana je možnost avtomatskega pologa bankovcev v domači valuti na določenih
bankomatih hranilnice;
dodana je možnost plačevanja UPN nalogov s QR kodo na določenih bankomatih hranilnice;
posodobljen je opis potrjevanja spletnih nakupov z avtentikacijo preko spleta (Rekono);
dodan je opis storitve SMS obveščanje o poslovanju s TRR, ki se aktivira v spletni banki
Dh-Osebni in obveznosti hranilnice glede pošiljanja SMS sporočil (tudi v povezavi z
varnostnim SMS sporočilom pri poslovanju s kartico);
urejeno je obveščanje imetnikov kartic s SMS sporočili za potrebe regulatornega obveščanja
(pribitek na referenčni tečaj pri plačevanju s kartico v tuji valuti);
iz Tarife za fizične osebe je prenese določba, da se vodenje računa obračuna v celoti, ne
glede na število dni uporabe v mesecu;
dodana je obveznost plačevanja nadomestila za visoka stanja v skladu s Tarifo za fizične
osebe;
usklajeni so načini oddajanja pritožb s pravilnikom o izvensodnem reševanju sporov (črtana
je možnost ustne oddaje pritožbe).

3. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV ZA POSLOVANJE Z VARČEVALNIMI KNJIŽICAMI
Spremembe so sledeče:
-

dodana je obveznost plačevanja nadomestila za visoka stanja v skladu s Tarifo za fizične
osebe.

