1. del – fizične osebe (plačilni promet)

LON TARIFA
(I. Gotovinsko poslovanje, II. Poslovanje s fizičnimi osebami,
III. Ostale storitve (obdavčene) za fizične osebe, IV. Sefi)
Št. tarife: 09/2018, veljavna od vključno 01.01.2019, potrjena s Sklepom 05/ALM 08-2018
SPLOŠNA DOLOČILA
1. LON d.d., Kranj bo pri svojem poslovanju obračunavala svoje storitve po naslednjih tarifah, in so navedene v tem sklepu. Izjema so
predpisana statistična poročila, ki jih predpišejo Banka Slovenije, Ministrstvo za finance in drugi organi, na podlagi zakonskih predpisov.
Nadomestila za storitve zaračunava LON uporabnikom v Republiki Sloveniji, za katere opravlja storitve, če ni s sporazumom in LON d.d.
dogovorjeno drugače.
2. Pogodba o sklenjenem poslu mora obvezno vsebovati tudi določilo o nadomestilu za opravljene storitve LON d.d..
3. Poleg nadomestil za posamezne storitve po tem sklepu zaračunava LON tudi naslednje dejanske stroške:
3.1. stroške telefaksa, elektronskih sporočil in telefonskih pogovorov, razen pogovorov v krajevnem prometu,
3.2. stroške telefonskih, telefaks in elektronskih nakazil,
3.3. takse, davki, zavarovalne premije in podobno, ki jih plačuje LON po nalogu oz. za račun komitenta,
3.4. sodne stroške, stroške pravnega zastopanja,
3.5. stroške za delo zunanjih sodelavcev,
3.6. druge dejanske stroške.
4. Strankam se nadomestilo obračunava in ga poravnajo praviloma takoj po opravljeni storitvi. Če stranka ni prisotna, se obračun izstavi
najkasneje v roku 2 delovnih dni od nastanka dolžniško upniškega razmerja. Stranka mora poravnati obveznost najkasneje v osmih
delovnih dneh od izstavitve računa, če ni drugače določeno.
5. Od dneva, ko poteče rok za plačilo obveznosti, zaračunava LON d.d. za neporavnane obveznosti zakonite zamudne obresti obračunane
na znesek terjatve v zamudi za čas od dneva nastanka zamude do dneva plačila. Višina obrestne mere zamudnih obresti je predpisana
z vsakokrat veljavnim Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti ter se spreminja skladno z zadnjim objavljenim predpisom
o višini predpisane obrestne mere zamudnih obresti v Uradnem listu Republike Slovenije
6. LON d.d. je za bančne storitve navedene v 4. točki 44. člena ZDDV-1 oproščena plačila davka. Za tarifne postavke, ki so nebančne
storitve, ki so po ZDDV obdavčene in so opredeljene v nadaljevanju, se DDV obračuna in izkaže na računu.
7. Uprava LON d.d. lahko določi drugačno višino nadomestil kot je določeno v tarifi oz. določi višino nadomestil za posle, ki niso določeni v
tarifi, pri čemer je potrebno posamezno nadomestilo opredeliti v skladu z ZDDV-1.
8. V Tarifi za storitve LON d.d. Kranj, pri katerih se obračuna tudi davek na dodano vrednost (DDV), je v znesku samega nadomestila zajet
tudi davek na dodano vrednost (DDV), razen kjer ni navedeno drugače.

A. Storitve, oproščene DDV
I.

Gotovinsko poslovanje

1. GOTOVINSKA VPLAČILA FIZIČNIH OSEB NA RAČUNE DRUGIH OSEB NE
GLEDE NA PRAVNI STATUS
1.1.

Univerzalni plačilni nalog (UPN)
UPN do višine do 500,00 EUR
komitenti
nekomitenti
Domžale
1,02 EUR
1,38 EUR
Grosuplje, Kranj
0,79 EUR
1,99 EUR
Brežice
0,62 EUR
1,99 EUR
Slovenj Gradec, Krško,
0,62 EUR
1,15 EUR
Velenje, Maribor, Škofja Loka, Celje, Novo mesto
0,79 EUR
1,15 EUR
Dodatna pojasnila: Za komitenta LON d.d. pri plačevanju položnic se šteje vsaka stranka LON d.d., ki ima odprt aktiven TRR
(FO ali PO-za primere, ko plačuje položnice kot fizična oseba).
V primeru plačevanja položnic za druge stranke in izbire provizije se upošteva načelo 'enak naslov oziroma isto
gospodinjstvo'.
UPN od 500,01 EUR do 5.000,00 EUR
3,13 EUR
6,50 EUR
UPN od 5.000,01 EUR do 49,999,99 EUR
7,88 EUR
10,99 EUR
UPN od 50.000,00 EUR
9,55 EUR
13,50 EUR
UPN z izpolnitvijo (do 500,00 EUR)*
2,75 EUR
3,75 EUR
Nujni plačilni nalog (posredovan na papirju) – do 87,78 EUR
5,15 EUR
8,45 EUR
Nujni plačilni nalog (posredovan na papirju) – nad 87,78 EUR
9,55 EUR
13,50 EUR

* UPN z izpolnitvijo: Bančni delavec izpolni in nato tudi izda UPN nalog po navodilih stranke. Postavka velja za vse poslovne enote. Za
zneske od 500,01 EUR veljajo postavke za splošne UPN naloge.
Ta tarifna postavka se ne uporablja:
pri plačilih položnic za Loško komunalo in DOM Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., ko se plačuje na račun odprt pri LON d.d.
(položnice so brez plačila provizije),
pri plačilih položnic za Domplan d.d., Domplan investa d.d. na bančnih okencih LON d.d., ko se plačuje na račun odprt pri LON
d.d. (provizija za položnico je 0,35 EUR)
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pri vplačilih v dobro računa za humanitarne namene (rdeči križ, pomoč ob elementarnih nesrečah itd.),
pri avtomatskih nakazilih s trajnim nalogom iz osebnega računa,
pri vplačilih v dobro računa LON d.d., razen kadar je s sklepom uprave drugače določeno.

-

Transakcija, izvedena na sedežu komitenta (osebno bančništvo)
Neizvršeno izplačilo naročene gotovine po krivdi komitenta

1.2.
1.3.

II.

0,25 % od zneska, min. 9,95 EUR
0,20 % od zneska naročila

Poslovanje s fizičnimi osebami

1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI FIZIČNIH OSEB
1.1.

Vodenje računa

1.1.1.

Vodenje osebnega računa fizičnih oseb
Vodenje osebnega računa nerezidenta (uporablja se tudi za namene depozitov
in varčevanj nerezidentov)
Vodenje študentskega osebnega računa (pLONk)
Vodenje evidenčnega računa (za stranke, ki imajo poleg evidenčnega računa
pri LON d.d. odprt tudi Redni osebni račun) na željo stranke
Vodenje evidenčnega računa za stranke, ki imajo sklenjene vezave
Vodenje evidenčnega računa za stranke, ki imajo sklenjene aktivne vezave Zlati
LON

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6
1.2.

Limit na osebnem računu (redni in izredni) = prekoračitev stanja

1.2.1.

1.3.

Odobritev rednega limita na osebnem računu
Odobritev ali vsako podaljšanje izrednega limita na osebnem računu –
zavarovanje pri zavarovalnici
Odobritev ali vsako podaljšanje izrednega limita na osebnem računu – brez
zavarovanja
Strošek zavarovanja izrednega limita
Odobritev ali vsako podaljšanje izrednega limita – separatna obravnava pri
zavarovalnici
Opomini

1.3.1.

Prvi opomin

1.3.2.
1.3.3.

Drugi opomin
Tretji, zadnji opomin pred tožbo

1.4.

Ostale storitve, povezane z računi fizičnih oseb

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.

Blokada računa in rezervacija sredstev, vodenje prisilne izterjave, obračuni
obresti in poročanje
Vsakokratna (delna ali v celoti) izvršitev sklepa, prenos zarubljenih sredstev,
nakazilo sredstev
Kopiranje sklepa o izvršbi in pošiljanje – na željo stranke
Saldacija osebnega računa na željo stranke (v primerih, ko stranka odstopi od
pogodbe prej kot v 6 mesecih)
Saldacija osebnega računa na željo stranke (v primerih, ko stranka odstopi od
pogodbe prej kot v 6 mesecih in je prejela ugodnosti iz naslova Paketa
dobrodošlice)
Neopravičena reklamacija na osebnem računu
Unovčenje menice
Zavrnitev unovčenja menice zaradi premajhnega kritja na dolžnikovem računu
oziroma nepopolne ali napačne izpolnitve
Izvršitev sklepa o dedovanju po posameznem poslu in dediču
Obravnava komitenta pri izbrisu s črne liste (ne glede na razlog – odprtje
računa, najem kredita,…)

Način
obračuna
mesečno

Nadomestilo
2,09 EUR

mesečno

3,85 EUR

mesečno

0,00 EUR

mesečno

2,09 EUR

mesečno

2,09 EUR

mesečno

0,00 EUR

Način
obračuna
enkratno
enkratno
enkratno
enkratno
enkratno

Nadomestilo
0,00 EUR
1,90 % od zneska,
min. 12,85 EUR
3,00 % od zneska,
min. 12,85 EUR
1,41 % od zneska
2,40 % od zneska,
min. 17,20 EUR

Nadomestilo
v višini
zamudnih
obresti, max.
6,68 EUR
v višini zamudnih obresti, max. 7,78 EUR
v višini zamudnih obresti, max. 8,29 EUR
Način
Nadomestilo
obračuna
enkratno
ob vsaki
izvršitvi
enkratno

31,93 EUR
10,15 EUR
9,29 EUR

enkratno

17,95 EUR

enkratno

37,95 EUR

enkratno
enkratno

10,95 EUR
25,45 EUR

enkratno

14,15 EUR

enkratno

15,95 EUR

enkratno

50,00 EUR

1.5.

Paketni računi

Način
obračuna

Nadomestilo

1.5.1.

Srebrni paket vsebuje:
• brezplačno otvoritev osebnega računa
• brezplačno Activa Maestro kartico
• brezplačno Varnostno SMS obveščanje za Maestro kartico
• brezplačno plačevanje vseh položnic domačega in tujega plačilnega
prometa, izdanih na naslov uporabnika računa do zneska 500,00 EUR v
vseh enotah LON d.d.
• brezplačne dvige gotovine na vseh bankomatih v Sloveniji in znotraj
Evropske monetarne unije
• redni limit v višini do 600,00 EUR (skladno s pogoji LON d.d.)
• brezplačni mesečni izpisek prometa poslovanja

mesečno

3,69 EUR
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Srebrni paket velja le za upokojence, ki prenesejo prejemanje pokojnine. Novi uporabniki
Srebrnega paketa (novi komitenti) so upravičeni tudi do ugodnosti iz Paketa dobrodošlice
za nove komitente. LONovo priporočilo za paketne račune velja.

1.5.2.

Zlati paket vsebuje: (napoved spremembe stroška – velja s 10.03.2019)
• brezplačno otvoritev osebnega računa
• brezplačno Activa Maestro kartica
• brezplačno Varnostno SMS obveščanje za Activa Maestro kartico in
Activa MasterCard kartico
• redni limit v višini do 600,00 EUR (skladno s pogoji LON d.d.)
• brezplačno vodenje elektronske banke eLON
• brezplačno vodenje mobilne banke mLON
• brezplačne dvige gotovine na vseh bankomatih v Sloveniji in znotraj
Evropske monetarne unije
• brezplačne SEPA direktne bremenitve in trajne naloge
• brezplačno uporabo Activa MasterCard kartice (brez plačila članarine)

mesečno

6,99 EUR
(7,99 EUR)

Novi uporabniki Zlatega paketa (novi komitenti) so upravičeni tudi do ugodnosti iz Paketa dobrodošlice za nove komitente. LONovo priporočilo
za paketne račune velja.

1.5.3.

Prijazni paket vsebuje: (napoved spremembe stroška – velja s 10.03.2019)
• brezplačno otvoritev osebnega računa
• brezplačno Activa Maestro kartica
• brezplačno Varnostno SMS obveščanje za Maestro kartico
• redni limit v višini do 600,00 EUR (skladno s pogoji LON d.d.)
• brezplačno vodenje elektronske banke eLON
• brezplačno vodenje mobilne banke mLON
• brezplačne dvige gotovine na vseh bankomatih v Sloveniji in znotraj
Evropske monetarne unije

mesečno

3,99 EUR
(4,99 EUR)

Novi uporabniki Prijaznega paketa (novi komitenti) so upravičeni tudi do ugodnosti iz Paketa dobrodošlice za nove komitente LONovo
priporočilo za paketne račune velja.

1.5.4.

Sindikalni paket PLUS vsebuje:
• brezplačno otvoritev osebnega računa
• brezplačno Activa Maestro kartica
• redni limit v višini do 600,00 EUR (skladno s pogoji LON d.d.)
• brezplačno vodenje elektronske banke eLON
brezplačno pristopnino na elektronsko banko eLON (osnovna oblika certifikata v
vrednosti 21,75 EUR)

mesečno

0,99 EUR

Za Sindikalni paket PLUS ne veljata Paket dobrodošlice. LONovo priporočilo za paketne račune velja. Paket velja za komitente, ki so člani
sindikatov, kateri imajo pri LON d.d. odprt sindikalni račun.

1.5.5.

Osnovni plačilni račun, ki v sklopu mesečnega stroška vključuje:
• brezplačno otvoritev, vodenje in zaprtje osebnega računa
• brezplačno Activa Maestro kartico
• brezplačno vodenje elektronske banke eLON
• brezplačna pristopnina na elektronsko banko eLON
• brezplačne dvige gotovine na vseh BA v SLO in znotraj Evropske
monetarne unije
• brezplačno plačilo prvih 8 transakcij/mesec: papirnati nalog, e-nalog, mnalog, trajni nalogi ali SEPA DB (vse nadaljnje transakcije se obračunajo
po redni tarifi

4,62 EUR
mesečno

oz.
2,31 EUR*

*Prejemniki denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka. (Ostale storitve se obračunavajo po veljavni Tarifi za storitve LON d.d.,
Kranj.)

1.5.6

Družinski paket Mini vsebuje:
1. družinski član (nosilec družinskega paketa) in 2. družinski član:
• brezplačno otvoritev osebnega računa
• brezplačno Activa Maestro kartico
• brezplačno Predplačilno kartico Activa Prepaid MasterCard
• brezplačno Diners kartico (prvo leto)
• brezplačno Varnostno SMS obveščanje za Maestro kartico
• redni limit v višini do 600,00 EUR (skladno s pogoji LON d.d.)
• brezplačno vodenje elektronske banke eLON (velja samo za nosilca
družinskega paketa)
• brezplačno vodenje mobilne banke mLON
• brezplačne dvige gotovine na vseh bankomatih v Sloveniji in znotraj
Evropske monetarne unije
• brezplačne SEPA direktne bremenitve in trajne naloge
3., 4. in 5. družinski član:
• brezplačno otvoritev osebnega računa
• brezplačno Activa Maestro kartico
• brezplačno Predplačilno kartico Activa Prepaid MasterCard
• brezplačno Varnostno SMS obveščanje za Maestro kartico
• limit v višini do 100,00 EUR (skladno s pogoji pLONk računa)
• brezplačno vodenje mobilne banke mLON
• brezplačne dvige gotovine na vseh bankomatih v Sloveniji in znotraj
Evropske monetarne unije

8,99 EUR
(za 2 družinska člana)

10,99 EUR
(za 3 družinske člane)

mesečno

11,99 EUR
(za 4 družinske člane)

11,99 EUR
(za 5 družinskih članov)
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Cene in storitve, ki so vključene, veljajo le za 1. družinskega člana (nosilca Družinskega paketa Mini). Kar ni vključeno v paket se obračuna
skladno z veljavno Tarifo LON.
*Družinski člani imajo možnost skleniti akcijski Družinski depozit.

1.5.7

Družinski paket Maksi vsebuje:
1. družinski član (nosilec družinskega paketa) in 2. družinski član:
• brezplačno otvoritev osebnega računa
• brezplačno Activa Maestro kartice (brez plačila članarine)
• brezplačna uporaba Activa MasterCard kartica
• brezplačno Predplačilno kartico Activa Prepaid MasterCard
• brezplačno Diners kartico (prvo leto)
• brezplačno Varnostno SMS obveščanje za Activa Maestro kartico in
Activa MasterCard kartico
• redni limit v višini do 600,00 EUR (skladno s pogoji LON d.d.)
• izredni limit na lastno zavarovanje s polovičnimi stroški odobritve
• brezplačno vodenje elektronske banke eLON (velja samo za nosilca
družinskega paketa)
• brezplačno vodenje mobilne banke mLON
• brezplačne dvige gotovine na vseh bankomatih v Sloveniji in znotraj
Evropske monetarne unije
• brezplačne SEPA direktne bremenitve in trajne naloge
• brezplačna elektronska plačila
• depozit sklenjen preko eLON (do 0,10 % višja obrestna mera)
• prednostna obravnava za odobritev Turbo kredita
• prednostna obravnava za stanovanjski kredit
• daljši letni posvet z bančnim svetovalcem
3., 4. in 5. družinski član:
• brezplačno otvoritev osebnega računa
• brezplačno Activa Maestro kartice (brez plačila članarine)
• brezplačno Predplačilno kartico Activa Prepaid MasterCard
• brezplačno Varnostno SMS obveščanje za Activa Maestro kartico
• limit v višini do 100,00 EUR (skladno s pogoji pLONk računa)
• brezplačno vodenje mobilne banke mLON
• brezplačne dvige gotovine na vseh bankomatih v Sloveniji in znotraj
Evropske monetarne unije
• brezplačna elektronska plačila

14,49 EUR
(za 2 družinska člana)

16,49 EUR
(za 3 družinske člane)

mesečno

17,49 EUR
(za 4 družinske člane)

17,49 EUR
(za 5 družinskih članov)

Cene in storitve, ki so vključene, veljajo le za 1. družinskega člana (nosilca Družinskega paketa Maksi). Kar ni vključeno v paket se obračuna
skladno z veljavno Tarifo LON.
*Družinski člani imajo možnost skleniti akcijski Družinski depozit.

1.5.8.

Around the World Account (AWA):
• otvoritev AWA osebnega računa (200 EUR)
• brezplačno Activa Maestro kartica
• brezplačno Varnostno SMS obveščanje za Activa Maestro kartico in
Activa MasterCard kartico
• brezplačno vodenje elektronske banke eLON
• brezplačno vodenje mobilne banke mLON
• brezplačne dvige gotovine na vseh bankomatih v Sloveniji in znotraj
Evropske monetarne unije
• brezplačne SEPA direktne bremenitve
• brezplačno uporabo Activa MasterCard kartice (brez plačila članarine)

mesečno

88,00 EUR

Paket namenjen tujcem

2. KARTIČNO POSLOVANJE
2.1.

Debetna kartica Activa Maestro

2.1.1.
2.1.2.

Prva pridobitev kartice
Dvig gotovine v Sloveniji in znotraj Evropske monetarne unije→ BA LON d.d.
Dvig gotovine v Sloveniji, znotraj Evropske monetarne unije, Hrvaški in Veliki
Britaniji→ BA drugih bank
Dvig gotovine v Sloveniji, znotraj Evropske monetarne unije, Hrvaški in Veliki
Britaniji → BA drugih bank – strošek za Zlati, Srebrni in Prijazni paket ter
pLONk račun

Način
obračuna
enkratno
ob dvigu

Nadomestilo
0,00 EUR
0,00 EUR

ob dvigu

0,47 EUR

ob dvigu

0,00 EUR

2.1.3.

Dvig gotovine v tujini (izven Evropske monetarne unije)

ob dvigu

2.1.4.

Dvig gotovine na POS terminalih v Sloveniji in v tujini (znotraj in izven Evropske
monetarne unije)

ob dvigu

2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.

Vpogled v stanje na TRR na bankomatu v lasti LON d.d.
Vpogled v stanje na TRR na bankomatu, ki ni v lasti LON d.d.
Blokacija kartice ali pin kode
Deblokacija kartice ali pin kode

vpogled
vpogled
enkratno
enkratno

1,90 % od zneska,
min. 4,55 EUR, max.
8,95 EUR
1,90 % od zneska,
min. 4,55 EUR, max.
8,95 EUR
0,10 EUR
0,39 EUR
12,95 EUR
4,95 EUR
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2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.

Ponovna izdelava kartice in PIN kode zaradi nesprejetja, poškodbe, izgube ali
za primere izdelave brezstične kartice
Neupravičena reklamacija
Odstop od že naročene kartice
Naročilo Activa Maestro kartice za pooblaščenca na osebnem računu

2.2.

Kreditna kartica Activa MasterCard

2.2.1.

Članarina (poravnava preko trajnega naloga)

2.2.2.

Dvig gotovine v Sloveniji in v tujini ( znotraj in izven Evropske monetarne unije)

ob dvigu

2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

Blokacija kartice ali pina
Deblokacija kartice ali pina
Ponovna izdelava kartice in PIN kode zaradi nesprejetja ali izgube
Neupravičena reklamacija
Odstop od že naročene kartice
Sprememba dneva bremenitve
Sprememba višine limita na zahtevo uporabnika (stalna ali začasna – v primeru
začasne se strošek obračuna le enkrat)

enkratno
enkratno
enkratno
enkratno
enkratno
enkratno

16,50 EUR
5,00 % od zneska,
min. 12,95 EUR max.
25,95 EUR
12,95 EUR
4,95 EUR
15,25 EUR
18,95 EUR
19,95 EUR
1,85 EUR

enkratno

3,85 EUR

2.1.9.

2.2.9.
2.3.

Predplačilna kartica Activa Prepaid MasterCard

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Strošek izdaje kartice
Redna obnova kartice
Dvig gotovine – BA LON d.d.
Dvig gotovine v Sloveniji in v tujini ( znotraj in izven Evropske monetarne unije)
– BA drugih bank
Blokacija kartice ali pin kode
Deblokacija kartice ali pin kode
Ponovna izdelava kartice in PIN kode zaradi nesprejetja ali izgube
Neupravičena reklamacija
Odstop od že naročene kartice
Polnjenje kartice
Dvig gotovine na bančnem okencu (napoved spremembe stroška – velja s
15.12.2018)
Varnostno SMS obveščanje za poslovanje s karticami Activa Maestro,
Activa MasterCard in Activa Prepaid MasterCard
Pristopnina in vklop storitve
Nadomestilo za uporabo (pavšalni znesek - ne glede na število SMS sporočil;
za posamezno kartico)
Sprememba PIN kode na bankomatu za kartice Activa Maestro, Activa
MasterCard in Activa Prepaid MasterCard
Sprememba PIN kode na bankomatu LON d.d.
Sprememba PIN kode na bankomatu druge banke ali hranilnice (tudi v tujini)

2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.
2.3.11
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.

enkratno

15,25 EUR

enkratno
enkratno
enkratno
Način
obračuna
letno

18,95 EUR
9,95 EUR
9,95 EUR

Način
obračuna
enkratno
enkratno
ob dvigu
ob dvigu
enkratno
enkratno
enkratno
enkratno
enkratno
ob polnjenju
enkratno
Način
obračuna
enkratno
mesečno
Način
obračuna
enkratno
enkratno

Nadomestilo

Nadomestilo
9,50 EUR
9,50 EUR
0,60 EUR
0,65 % od zneska,
min. 3,95 EUR
12,95 EUR
4,95 EUR
15,25 EUR
18,75 EUR
9,95 EUR
0,98 EUR
1 % od zneska, min.
3,95 EUR
Nadomestilo
0,00 EUR
0,99 EUR
Nadomestilo
1,99 EUR
3,99 EUR

*Sprememba PIN kode je možna le na bankomatih, ki omogočajo to funkcijo

2.6.

Ostalo

2.6.1.

One time password (OTP) čitalec (za uporabo pri nakupovanju preko spleta)

Način
obračuna
enkratno

Nadomestilo
14,95 EUR

3. ELEKTRONSKA BANKA in MOBILNA BANKA
Način
obračuna
mesečno

3.1.

Elektronska banka eLON

3.1.1.

Vodenje elektronske banke eLON
0,53 EUR
Vodenje elektronske banke eLON (Zlati paket, Prijazni paket, Sindikalni paket
mesečno
brezplačno
PLUS)
Pristopnina ali obnova pristopa k uporabi eLON (komitent že ima ustrezno
enkratno
14,90 EUR
kvalificirano digitalno potrdilo - KDP)
Pristopnina k uporabi eLON + pridobitev ustreznega KDP (naroči ga LON banka
enkratno
26,75 EUR
z veljavnostjo 5 let)
Naročilo novega KDP po preteku obstoječega, ob izgubi ali uničenju +
enkratno
22,35 EUR
obnovitev pristopa
Pristopnina k uporabi eLON + pridobitev ustreznega KDP na USB ključu (naroči
enkratno
54,75 EUR
ga LON d.d. z veljavnostjo 5 let)
Naročilo novega KDP na USB ključu po preteku obstoječega, ob izgubi ali
enkratno
54,75 EUR
uničenju + obnovitev pristopa
Potrdilo o izvršenem plačilu (izdaja se na željo uporabnika elektronske banke)
enkratno
0,88 EUR
V sklopu paketa dobrodošlice se novemu komitentu nudi brezplačno pristopnino na eLON v vrednosti 21,75 EUR; pri ostalih
možnostih mora komitent doplačati razliko.
Način
Mobilna banka mLON (napoved spremembe stroška – velja s 17.02.2019)
Nadomestilo
obračuna
Vodenje mobilne banke mLON
mesečno
0,75 EUR

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.2.
3.2.1.

Nadomestilo
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3.2.2.

Vodenje mobilne banke mLON pri pLONk računu

mesečno

0,00 EUR

Način
obračuna

Nadomestilo

nalog

3,75 EUR

nalog
nalog
nalog

0,35 EUR
0,00 EUR
2,95 EUR

nalog

6,25 EUR
8,75 EUR

nalog

0,14 EUR

4. PLAČILNI PROMET 1 2 3 4
4.1.

Negotovinske plačilne transakcije

4.1.1.

Preklic avtoriziranega naloga na željo stranke (v znesek je všteta tudi provizija
za plačilo naloga – postavka 4.1.2.)5
Plačilni nalog – posredovan elektronsko (do 50.000,00 EUR)
Plačilni nalog – posredovan elektronsko – interni prenos
Plačilni nalog – nujni – posredovan elektronsko (nad 50.000,00 EUR)
Plačilni nalog – nujni – posredovan na papirju*:
do 87,78
EUR
nad 87,78 EUR
Izdaja plačilnih instrumentov

4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

4.1.6.

* Regulirani čezmejni plačilni nalog je avtomatsko (STP) plačilo, izvršeno med bankama s sedežem v državi EU, v valutah EUR, SEK ali RON, plačilna
navodila vsebujejo IBAN prejemnika, BIC prejemnikove banke in opcijo plačila stroškov SHA (deljeni stroški).

4.2.

Trajni nalogi in SEPA direktne obremenitve

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.

Interni trajni nalogi
Eksterni trajni nalogi
SEPA direktna obremenitev (SEPA DB)
Obvestilo o zavrnitvi plačilnega naloga (SEPA DB)
Obvestilo o neizvršitvi trajnega naloga
Izvajanje ročnih trajnih nalogov za plačilo enkratnih obveznosti
Plačilni promet s tujino (Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah
držav članic EU in druge plačilne transakcije – mednarodna plačila)

4.3.
4.3.1.

Prejeto plačilo (opcija SHA, BEN)*

Način
obračuna
nalog
nalog
nalog
obvestilo
obvestilo
nalog
Način
obračuna

Nadomestilo
0,00 EUR
0,35 EUR
0,24 EUR
2,45 EUR
2,45 EUR
1,40 EUR
Nadomestilo

nalog

0,08 % (min. 6,50
EUR, max. 100,00
EUR)

nalog

0,00 EUR

*Pri prejetih plačilih z opcijo BEN se nadomestilo odšteje od zneska nakazila.

4.3.2.

Prejeto plačilo (opcija OUR)**

**Kadar komitent LON d.d. prejme nakazilo iz tujine z oznako stroškov OUR, se za stroške transakcije bremeni tujo banko. Če tuja banka v roku 60 dni od
obračuna stroškov ne poravna obveznosti, LON d.d. za neporavnane stroške bremeni račun stranke.

4.3.3.

4.3.4.

Nakazilo v tujino (opcija SHA, OUR) – elektronski nalog
Nakazilo v tujino (opcija SHA, OUR) – papirnati (ročni) nalog

nalog

nalog

0,08 % (min. 6,50
EUR, max. 100,00
EUR)
0,10 % (min. 7,50
EUR, max. 100,00
EUR)
brez nadomestila

Nakazilo v tujino (opcija BEN) – papirnati ali elektronski nalog
nalog
Nakazilo v tujino (dodatno opcija OUR)
do 2.500,00
10,00 EUR
EUR
do 5.000,00
15,00 EUR
EUR
nalog
30,00 EUR
do 25.000,00 EUR
50,00 EUR
do 50.000,00 EUR
65,00 EUR
nad 50.000,00 EUR
Za vsa plačila v tujih valutah za zneske do protivrednosti 2.000,00 EUR se dodatno zaračuna 10,00 EUR, za zneske nad
protivrednostjo 2.000,00 EUR se dodatno zaračuna 15,00 EUR. Velja za opcijo OUR.
Način
4.4.
Čekovno poslovanje
Nadomestilo
obračuna
0,10 % (min. 8,40
4.4.1.
Prevzem čekov in pošiljanje na inkaso*
nalog
EUR, max. 26,00
EUR)
4.3.5.
4.3.6.

*Nadomestilo za storitev se obračuna ob prejetem prilivu. Priliv je lahko zmanjšan za stroške tujih bank. Nadomestilo za prejeto plačilo se zaračuna
dodatno.

4.5.
4.5.1.
4.5.2.

Dodatne storitve, ki se nanašajo na Plačilni promet s tujino (4.3.) in
Čekovno poslovanje (4.4.)
NON STP stroški
SWIFT obrazec po elektronski pošti ali telefaksu

Način
obračuna
enkratno
enkratno

Nadomestilo
13,00 EUR
10,00 EUR

1

Plačilni nalog SEPA je plačilo v evrih med transkacijskimi računi 28 držav članic Evropske unije ( EU), treh držav članic Evropskega gospodarskega prostora
( EGP), EU območij po 355. Členu Pogodbe o EU ter določenih držav in območij izven EU,EGP. Povezava na seznam držav članic SEPA:
http://www.sepa.si/SloPrenova/SplosnoSepa/GeografskoObmocje.htm
2

Domača plačilna transakcija je plačilo med transakcijskimi računi na območju Republike Slovenije. Čezmejna transakcija je plačilo med državami članicami
Evropske unije. Za vse domače in čezmejne plačilne transakcije v kateri koli valuti je možna samo opcija plačila stroškov SHA ( vsaka stranka plača stroške
svoje banke)
3

Ustrezno nadomestilo (za pravno ali fizično osebo) se obračuna na podlagi veljavnega formata številke računa IBAN prejemnika ali plačnika, komitenta LONa

4

Pri čezmejnih plačilnih transakcijah v kateri koli valuti (tudi valuti, ki ni valuta države članice EU) je dovoljena le opcija plačnika stroškov »SHA«. V primeru
prejetega plačila (priliv) ali naloga za nakazilo (odliv) z opcijo plačnika stroškov »OUR« ali »BEN« bo ta spremenjena v »SHA«
5

Velja za naloge fizičnih oseb, ki še niso bili usmerjeni v ustrezne plačilne sisteme
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4.5.3.

Reklamacije in storitve po poizvedbah

enkratno

4.5.4.

Preklic ali sprememba nakazila

enkratno

4.6.

Splošna določila za plačilni promet s tujino in čekovno poslovanje

4.6.1.
4.6.2.
4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.8.
4.8.1.
4.8.2.
4.8.3.

18,20 EUR (+
dejanski stroški tujih
bank)
18,20 EUR (+ dejanski
stroški tujih bank)
Nadomestilo

Način
obračuna
Račun stranke je vedno bremenjen v EUR, enako se prilivi iz tujine v tujih valutah konvertirajo v EUR. Pri konverziji deviz na
TRR in prodaji deviz LON d.d. uporablja podjetniške nakupne in prodajne tečaje Deželne banke Slovenije.
Nadomestilo za plačilne transakcije v tujih valutah se obračunajo od protivrednosti v domači valuti.
Plačila UPN nalogov na bankomatih (avtomatska plačila z OCR vrstico) –
Način
Nadomestilo
možna le na bankomatih, ki izbrano storitev podpirajo
obračuna
Plačilo na bankomatu LON d.d.
enkratno
0,69 EUR
Plačilo na bankomatu druge banke ali hranilnice
enkratno
1,19 EUR
Način
Gotovinsko poslovanje
Nadomestilo
obračuna
Polog kovancev nad 50 kosov (polog manj kosov kovancev ni možen)
enkratno
2,60 % min. 1,95 EUR
(postavka ne velja za pologe na Lonijeve ter pLONk račune)
Menjava gotovine (bankovci in kovanci) – komitenti
1,50 % od zneska, min. 2,10 EUR
Menjava gotovine (bankovci in kovanci) – nekomitenti
5,00 % od zneska, min. 5,12 EUR

5. VARČEVANJA IN DEPOZITI
5.1.

Varčevanja in depoziti

5.1.1.
5.1.2.

Saldacija varčevalne knjižice (Zlata rezerva)
Preklic veljavnosti varčevalne knjižice (Zlata rezerva)

5.1.3.

Način
obračuna
enkratno
enkratno

Nadomestilo

7,95 EUR
15,85 EUR
Izredni dogodki: 2,00
% od glavnice in
Predčasna prekinitev vezanega depozita, Rentnega varčevanja ali Varčevanja
obresti, min. 31,00
PLUS s strani varčevalca oz. depozitarja (Razvezana vloga se do razvezave
EUR;
obrestuje po pogodbeni obrestni meri.)
enkratno
Ostali dogodki: 4,00
% od glavnice in
obresti, min. 31,00
EUR
V primeru odpovedi pogodbe o Rentnem varčevanju ali Varčevanju PLUS s strani LON d.d. je fiksni strošek za stranko 49,90
EUR.

6. UGODNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE
6.1.

Paket dobrodošlice za nove komitente (velja za Zlati, Srebrni in Prijazni paket)
Paket vsebuje:
• brezplačno vodenje računa 3 mesecev
• brezplačno pristopnino na elektronsko banko eLON (osnovna verzija certifikata in vključitev e-banke)
• Redni limit v višini do 600,00 EUR (skladno s pogoji LON d.d.)
• brezplačno Activa Maestro kartica
• kartico LON Diners brez plačila članarine 1. leto

7. IZPISKI, POTRDILA IN IZRAČUNI
7.1.

Izpiski in potrdila

7.1.2.
7.1.3.

7.1.5.
7.1.6.

Izdelava dokumentov na željo stranke, ki so predmet poslovanja LON d.d.
Izdelava mesečnega izpiska prometa računa na željo stranke
Izdaja potrdila o izvršenem plačilnem nalogu (osebni prevzem, pošiljanje preko
elektronske pošte ali preko faxa)
Izdaja potrdila o izvršenem plačilnem nalogu (pošiljanje preko pošte v Sloveniji)
Izdaja potrdila o izvršenem plačilnem nalogu (pošiljanje preko pošte v tujino)

7.1.7.

Izračun obresti, ki so predmet poslovanja LON d.d.

7.1.4.

Način
obračuna
enkratno
enkratno

Nadomestilo
12,95 EUR
2,55 EUR

enkratno

2,55 EUR

enkratno
enkratno

2,95 EUR
4,35 EUR
1,05 EUR na vrstico,
min. 21,00 EUR

enkratno
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B. STORITVE OBDAVČENE PO ZAKONU O DAVKU NA DODANO
VREDNOST – STOPNJA 22 %
Ostale storitve (obdavčene) za fizične osebe

III.

1. OSTALE STORITVE
Način
obračuna
enkratno

1.1.

Ostale storitve

1.1.1.

Izračun obresti, ki niso predmet poslovanja LON d.d.

1.1.2.

Fotokopiranje dokumentov na željo stranke, ki niso v zvezi s
storitvami LON d.d. (ena stran)
Pošiljanje telefax, elektr. sporočil in poštnih pošiljk na željo
stranke
Pošiljanje telefax, elektr. sporočil in poštnih pošiljk na željo
stranke v tujino (priporočeno s povratnico)
Poizvedbe, o obstoju in stanju računov, na podlagi sodnih
sklepov
Strokovno delo
Priprava in izdaja potrdila o prilivih na osebni račun za
potrebe odobritve kredita pri drugih bankah
Ponovna izdelava izpiska obvestila o obračunanih obrestih za
namene dohodnine oz. ostale davčne namene – na željo
stranke
Obisk na domu

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

1.1.9.

IV.

enkratno

Nadomestilo
(brez DDV)
1,55 EUR na
vrstico, min.
28,00 EUR
0,36 EUR

Nadomestilo (z
DDV)
1,89 EUR na
vrstico, min.
34,16 EUR
0,44 EUR

enkratno

6,95 EUR

8,48 EUR

enkratno

13,87 EUR

16,92 EUR

enkratno

7,83 EUR

9,55 EUR

ura
enkratno

15,08 EUR
20,75 EUR

18,40 EUR
25,32 EUR

enkratno

8,25 EUR

10,07 EUR

Ura +
kilometrina
(0,37 EUR/km)

22,08 EUR

26,94 EUR

Sefi

Zneski brez DDV:
1.1.
6 mesecev
letno
1.2.

velikost 5 x 31
velikost 10 x 31
velikost 15 x 31
velikost 20 x 31
36,25 EUR
41,75 EUR
53,25 EUR
94,00 EUR
52,00 EUR
62,50 EUR
84,75 EUR
137,75 EUR
Odpiranje sefa izven rednega delovnega časa LON d.d., vsakič

velikost 30 x 31
151,25 EUR
240,50 EUR
32,00 EUR

Zneski z DDV:
1.1.
6 mesecev
letno
1.2.

velikost 5 x 31
velikost 10 x 31
velikost 15 x 31
44,23 EUR
50,94 EUR
64,97 EUR
63,44 EUR
76,25 EUR
103,40 EUR
Odpiranje sefa izven rednega delovnega časa LON d.d., vsakič

velikost 20 x 31
114,68 EUR
168,06 EUR

velikost 30 x 31
184,53 EUR
293,41 EUR
39,04 EUR
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