Dokument z informacijami
o nadomestilih

Naziv ponudnika računa: LON d.d., Kranj
Naziv/vrsta računa: SREBRNI PAKET
Datum: Veljavno od 1.1.2018 dalje
•

V dokumentu so navedena nadomestila za uporabo najbolj pogosto uporabljenih
storitev, povezanih z izbranim plačilnim računom. Dokument vam je v pomoč za
primerjavo z višinami nadomestil drugih plačilnih računov.

•

Dokument zajema nadomestila za najbolj reprezentativne storitve, povezane z izbranim
plačilnim računom. Možna so dodatna nadomestila – celoten seznam vseh nadomestil je
na voljo v vsakokrat veljavni Tarifi LON d.d..

•

Glosar izrazov, uporabljenih v tem dokumentu, je na voljo brezplačno.

Storitev

Nadomestilo

Glavne značilnosti računa
vzdrževanje računa (vodenje)

mesečni strošek

3,69 €

Storitev vključuje:
- Otvoritev računa
- Izdaja debetne kartice Activa Maestro
- Mesečni izpisek prometa
- Letni obračun nadomestil
- Odobritev redne prekoračitve stanja (redni limit)
skladno s pogoji LON d.d.
- Varnostno SMS obveščanje za Activa Maestro
kartico
- dvig gotovine v Sloveniji in znotraj Evropske
monetarne unije – bankomati LON d.d. in drugih
bank
- plačilo vseh kreditnih plačil na okencu
(položnice) na naslov imetnika računa do zneska
500,00 € v vseh poslovnih enotah LON d.d.
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Plačila (brez kartičnih plačil)
Eksterni trajni nalog

nalog

0,35 €

SEPA direktna obremenitev

nalog

0,24 €

Domače negotovinsko kreditno plačilo
(do
50.000,00
€)
–
posredovano
elektronsko

nalog

0,35 €

nalog

0,00 €

ob vpogledu

0,10 €

Vpogled v stanje računa na bankomatu, ki
ni v lasti LON d.d.

ob vpogledu

0,39 €

Dvig gotovine v Sloveniji in znotraj
Evropske monetarne unije – bankomat
LON d.d.

ob dvigu

0,00 €

ob dvigu

0,00 €

ob dvigu

1,90 %,
min. 4,55
€, max.
8,95 €

Nadomestilo za odobritev

enkratno

0,00 €

Nadomestilo za zavarovanje

enkratno

0,00 €

Obrestna mera (letna)

mesečni obračun

8,00 %

Članarina za kreditno kartico MasterCard

letno

16,50 €

Vzdrževanje (vodenje) elektronske banke

mesečno

0,53 €

Vzdrževanje (vodenje) mobilne banke

mesečno

0,75 €

Uporaba varnostnega SMS obveščanja
(za Activa Maestro)

mesečno

0,00 €

mesečno

0,99 €

Domače negotovinsko kreditno plačilo
(do 500,00 €) – posredovano na papirju
Kartično poslovanje
Vpogled v stanje računa na bankomatu v
lasti LON d.d.

Dvig gotovine v Sloveniji in znotraj
Evropske monetarne unije – bankomat
druge banke
Dvig gotovine v tujini (izven Evropske
monetarne unije)

Prekoračitev stanja (redni limit)

Ostale storitve

Uporaba varnostnega SMS obveščanja
(za Activa MasterCard)
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GLOSAR
(STANDARDIZIRANI IZRAZI ZA STORITVE, POVEZANE S PLAČILNIMI RAČUNI)

Izraz

Opredelitev

Vzdrževanje računa

Ponudnik računa upravlja račun, da ga stranka lahko
koristi.

Izdaja
kartice

debetne Ponudnik računa izda plačilno kartico, povezano z
računom stranke. Znesek vsake transakcije, izvedene s
kartico, se trga neposredno in v celoti s strankinega
računa.

Izdaja
kartice

kreditne Ponudnik računa izda plačilno kartico, povezano s
plačilnim računom stranke. Celoten znesek transakcij,
izvedenih z uporabo kartice v dogovorjenem obdobju, se
na dogovorjeni datum deloma ali v celoti trga s strankinega
plačilnega računa. Kreditna pogodba, sklenjena med
ponudnikom in stranko, določa, ali se stranki za izposojo
denarja zaračunajo obresti.

Prekoračitev

Ponudnik računa in stranka se vnaprej dogovorita, da si
lahko stranka izposodi denar, če na njegovem računu ni
več sredstev. Pogodba določa največji znesek, ki si ga
stranka lahko izposodi, in ali se ji zato zaračunajo
nadomestila in obresti.

Kreditna plačila

Ponudnik računa po navodilih stranke nakaže denar z
njenega računa na drug račun.

Trajni nalog

Ponudnik računa po navodilih stranke redno nakazuje
fiksen znesek z njenega računa na drug račun.

Direktna obremenitev

Stranka dovoli drugi osebi (prejemniku), da ponudniku
računa naroči prenos denarnih sredstev z njenega računa
na njegov račun. Ponudnik računa nato nakaže denar
prejemniku na datum ali datume, dogovorjene med stranko
in prejemnikom. Zneski se lahko spreminjajo.

Dvig gotovine

Stranka lahko s svojega računa dvigne gotovino.

