Napoved spremembe tarife 1.1

Napoved spremembe tarife
LON d.d. z dnem 19.08.2019 napoveduje spremembo Tarife. Sprememba tarife bo začela veljati z
dnem 07.11.2019 oz. pri New Tech poslovnem računu 04.09.2019.

Fizične osebe:
Ni sprememb.

Pravne osebe:
TRANSAKCIJSKI RAČUNI
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.

Ukinitev transakcijskega računa pravne oseb
Način obračuna
Nadomestilo
Ukinitev transakcijskega računa - račun je odprt manj kot 6 mesecev (do sedaj 15 mesecev, nadomestila brez sprememb)
Stranka je prejela ugodnosti iz naslova Paketa dobrodošlice
enkratno
59,90 EUR
Stranka ni prejela ugodnosti iz naslova Paketa dobrodošlice
enkratno
28,50 EUR
Ukinitev računa brez poslovanja*
enkratno
59,90 EUR

*Strošek se obračuna, če preko računa ni bilo prometa. Za promet se ne štejejo provizije LON d.d., stroški povezani s pologom in dvigom osnovnega kapitala ter
ostali stroški povezani z ustanovitvijo družbe.

1.2.2.
1.2.3.
1.5.
1.5.8.

Ukinitev transakcijskega računa – račun je odprt nad 6 mesecev (do sedaj 15
mesecev, nadomestila brez sprememb)
Ukinitev posameznega Fiduciarnega računa (tudi podračuni)
Ostale storitve, povezane z računi pravnih oseb
Sprememba matičnih podatkov na poslovnem računu (sprememba lastnika,
zastopnikov, pooblaščencev, naslova,…) – šifrant

enkratno

28,50 EUR

enkratno

0,00 EUR

Način obračuna

Nadomestilo

enkratno

6,90 EUR

Način
obračuna

Nadomestilo

PLAČILNI PROMET
4.4.

Gotovinsko poslovanje

4.4.1.
4.4.5.

Dvig gotovine na okencu LON d.d. (napoved spremembe stroška – velja s
07.11.2019)
Polog bankovcev v dnevno nočni trezor. (napoved spremembe stroška – velja s
07.11.2019)

dvig
polog

0,60% od zneska, min.
2,50 EUR
0,33 % od zneska, min.
2,50 EUR

NEW TECH POSLOVNI RAČUN (napoved spremembe stroška – velja s 04.09.2019)
3.4.

Postavka tarife

9.1.9.

Strošek prilivne provizije – nadomestilo za evidentiranje priliva

Način
obračuna
nalog

9.1.10.

Nadomestilo za vodenje vpoglednih sredstev

mesečno

Nadomestilo
0,50 %
0,04 % od povprečnega
mesečnega stanja

V primeru vprašanj ali nejasnosti se obrnite na naše poslovne enote.
Kranj, 16.08.2019
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