NAPOVED
SPREMEMBE TARIFE NADOMESTIL, PROVIZIJ IN
STROŠKOV
DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana z dnem 12.7.2018 napoveduje spremembo Tarife.
Sprememba tarife bo začela veljati s 1.8.2018.

A. PODROČJE POSLOVANJA ZA PRAVNE OSEBE
1.1 Provizija ob odobritvi kredita (plačilo ob odobritvi)
Krediti za druge energetske projekte

Strošek odobritve v EUR

Krediti do 200.000,00 EUR – do 10 let
– nad 10 do 15 let
Krediti nad 200.000,00 EUR – do 10 let
– nad 10 do 15 let

400,00
500,00
800,00
1.000,00

Krediti etažnim lastnikom

Strošek odobritve v EUR

Strošek odobritve

Strošek lastnega
zavarovanja v EUR
0
0
Strošek lastnega
zavarovanja v EUR
0

2,0 % od zneska kredita
min 100,00, max 400,00

3.2.1 Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije
a) posredovane na papirju na bančnem okencu

gotovinska SEPA plačila ostalih pravnih oseb stranki
pri drugi banki ali hranilnici (eksterno)-le imetniki
TRR in proračunski uporabniki

Višina
plačila
EUR

EUR

do 1.400
nad 1.400

3,50 EUR
0,25 %

Max. znesek
za
negotovinsko
plačilo

B. PODROČJE POSLOVANJA ZA FIZIČNE OSEBE
1.1 Stroški odobritve kredita ter stroški zavarovanja
1.1.1 Lastno zavarovanje*
Potrošniški krediti

Stroški odobritve**

Stroški
zavarovanja ***
0,50 %
2,00 %
2,50 %

krediti od 1 do 12 mes.
0
krediti od 13 do 24 mes.
0,60 % od zneska kredita
krediti od 25 do 36 mes.
0,70 % od zneska kredita
* velja tudi za stanovanjske kredite brez hipotekarnega zavarovanja
** stroški odobritve dolgoročnih kreditov znašajo minimalno 20,00 EUR in maksimalno 250,00 EUR
*** 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 zavarovanja
*** stroški lastnega zavarovanja se znižajo za 0,5 % točko ob zagotovitvi kreditno sposobnega poroka
Opombe:
- imetniki Rednega osebnega računa v hranilnici, vključujoč imetnike novo odprtih navedenih računov, z
rednimi mesečnimi prilivi plače ali pokojnine imajo 50 % nižje stroške odobritve za kredite do 60 mesecev z
lastnim zavarovanjem;
- člani sindikatov, ki so delničarji hranilnice, imetniki kartice ugodnosti ZSSS, člani društev upokojencev, člani
društev delovnih invalidov, člani gasilskih društev ter aktivni reševalci, vključeni v sistem SUPR, vključujoč
imetnike novo odprtih računov navedenih kategorij komitentov, ki imajo osebni račun z rednimi prilivi v
hranilnici, imajo 50 % nižje stroške odobritve za potrošniške kredite do 120 mesecev, zavarovane z lastnim
zavarovanjem;
- stroški lastnega zavarovanja EKO kreditov do 120 mesecev so 50 % nižji od navedenih v zgornji tabeli;
- minimalni in maksimalni stroški odobritve dolgoročnih kreditov se obračunajo ne glede na zgoraj navedene
popuste ali ugodnosti;
- minimalni znesek kredita z ročnostjo od 48 do 120 mesecev je 2.100,00 EUR.

3.3 Paketni računi

Digitalni paket
Vključuje:
• strošek vodenja osebnega računa,
• izdajo Maestro kartice z osebno številko (PIN),
• SMS obveščanje o uporabi za BA Maestro kartico,
• dvige gotovine z BA Maestro kartico na bankomatih vseh bank v Sloveniji in
državah Evropske monetarne unije v neomejenem številu,
• strošek vodenja spletne banke Dh-Osebni in Dh-Mobilni,
• neomejeno število plačilnih nalogov (nenujna domača plačila v EUR v
znesku naloga do 50.000,00 EUR) v spletni ali mobilni banki (v okviru
običajne uporabe gospodinjstva),
• SMS obveščanje v povezavi s spletno banko o prilivih, odlivih, obdelanih
nalogih, avtomatsko obveščanje o stanju na računu, obvestilo o poteku
limita, depozita, prejetih e-računih, SDD nalogih, uspešnem in neuspešnem
vstopu v spletno banko,
• neomejeno število direktnih obremenitev SEPA (v okviru običajne uporabe
gospodinjstva),
• neomejeno število trajnih nalogov (v okviru običajne uporabe gospodinjstva),
• tekoči limit do 300,00 EUR*.
* Za odobritev limita mora imetnik vložiti pisno vlogo, ki jo hranilnica odobri ali
zavrne glede na oceno kreditne sposobnosti imetnika računa.

EUR
4,50

C. KARTIČNO POSLOVANJE
1.1 BA MAESTRO – FIZIČNE OSEBE
EUR
Predčasna zamenjava kartice
5,80
Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube
Brezplačno**
Urgentno naročilo kartice
10,00
** ob izgubi / kraji kartice se bo obračunal strošek nove kartice (predčasna zamenjava kartice) po tarifi

1.2 BA MAESTRO – PRAVNE OSEBE
EUR
Predčasna zamenjava kartice
5,80
Urgentno naročilo kartice
10,00
Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube
Brezplačno**
** ob izgubi / kraji kartice se bo obračunal strošek nove kartice (predčasna zamenjava kartice) po tarifi

1.3 MASTERCARD
EUR
Predčasna zamenjava kartice
5,80
Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube
Brezplačno****
**** ob izgubi / kraji kartice se bo obračunal strošek nove kartice (predčasna zamenjava kartice) po tarifi

