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PRILOGA 1 – TARIFA NADOMESTIL IN STROŠKOV SID BANKE

1. Višina nadomestil za kredite komitentom, ki niso banke*
Vrsta storitve
a.

Nadomestilo

Nadomestilo za odobritev kredita

-

Za kredit z ročnostjo do 1 leta

-

Za kredit z ročnostjo nad 1 letom

-

Če stranka zavrne sklenitev kreditne pogodbe

b.

Nadomestilo za nečrpani znesek kredita

0,125% od zneska kredita oziroma min. 800,00 EUR
Za vsako dodatno leto ročnosti kredita se prišteje pribitek v
višini 0,025% od zneska kredita, pri čemer skupni znesek
nadomestila ne sme biti manjši od 1.300,00 EUR.
0,50% od zneska kredita oz. max. 500,00 EUR

0,35% p.a. od nečrpanega zneska kredita.

c. Nadomestilo za spremembo kreditnih pogojev

min. 0,20% od stanja glavnice kredita ob spremembi
oziroma min. 200,00 EUR in max. 2.000,00 EUR

d.

0,50% od vrednosti predčasnega vračila kredita

Nadomestilo za predčasno vračilo kredita

f. Nadomestilo za spregled finančnih ali drugih pogodbenih zavez

g. Nadomestilo za izdajo soglasja
(npr. za izplačilo dobička, k dodatnemu zadolževanju…)
* Ta tarifa velja, razen če finančni program, po katerem je bil odobren kredit, določa drugače.

0,10% od stanja glavnice kredita oziroma min. 200,00 EUR
in max. 1.500,00 EUR

0,05% od stanja glavnice kredita oziroma min. 100,00 EUR
in max. 500,00 EUR

2. Višina nadomestil za kredite komitentom - občine
Vrsta storitve
a.

Nadomestilo za odobritev kredita

b.

Nadomestilo za spremembo kreditnih pogojev

Nadomestilo
0,125% od zneska kredita

0,20 % od stanja glavnice kredita, oziroma min. 200,00
EUR in max 2.000,00 EUR

3. Višina nadomestil in stroškov za kreditne posle, ki jih organizira SID banka kot agent
Vrsta storitve

Nadomestilo

c.

Nadomestilo za organizacijo kreditnega posla (Agentsko nadomestilo)

0,10 % od zneska kredita

d.

Nadomestilo za odobritev kredita

0,25% od zneska kredita

e.

Poleg nadomestil iz tč. a. in b. se lahko zaračunajo tudi
nadomestila in stroški, ki so določeni v tč. 1, 2 in 8 Tarife

Ostala nadomestila in stroški

4. Odkup terjatev **
Vrsta storitve
a.

Nadomestilo za odobritev odkupa terjatve
- Za odkup terjatev z ročnostjo do 1 leta
- Za odkup terjatev z ročnostjo nad 1 letom

Nadomestilo

0,125% od vrednosti terjatve oziroma min. 800,00 EUR
Se za vsako dodatno leto ročnosti terjatve prišteje pribitek
v višini 0,025% od zneska terjatve, pri čemer skupni
znesek nadomestila ne sme biti manjši od 1.300,00 EUR.

Vrsta storitve

Nadomestilo

** Za posle odkupa terjatev v obliki regresnega ali brez regresnega odkupa terjatev se smiselno uporabljajo

določila Tarife glede višine nadomestil in stroškov za kredite.

5. Kratkoročne linije denarnega trga
Vrsta storitve
a.

Nadomestilo

Nadomestilo za obdelavo in vodenje linije denarnega trga
0,15% od zneska kredita

b.

Nadomestilo za pripravljenost

0,15% p.a. od zneska odobrene in ne črpane linije

6. Izdaja garancij
Vrsta storitve
a.
-

Nadomestilo za izdajo in vodenje garancije*
Za garancijo z ročnostjo do 1 leta

-

Za garancijo z ročnostjo nad 1 letom

Nadomestilo

0,125% od zneska garancije oziroma min. 100,00 EUR
Se za vsako dodatno leto ročnosti garancije prišteje pribitek
v višini 0,025% od zneska terjatve oziroma min. 1.300,00
EUR.

*Glede na vrsto garancije je lahko višina nadomestila določa v skladu s sklepom pristojnega odbora.

7. Prevzem tveganj***
Vrsta storitve
a.

Nadomestilo za prevzem tveganja
- Za prevzem tveganja z ročnostjo do 1 leta

Nadomestilo

0,125% od zneska prevzetega tveganja oziroma min.
800,00 EUR

Vrsta storitve
- Za prevzem tveganja z ročnostjo nad 1 letom

Nadomestilo
Se za vsako dodatno leto ročnosti prevzema tveganja
prišteje pribitek v višini 0,025% od zneska terjatve oziroma
min. 1.300,00 EUR.

*** Za posle prevzema tveganja v obliki regresnega ali brez regresnega prevzema tveganja se smiselno

uporabljajo določila Tarife glede višine nadomestil in stroškov za kredite.

8. Stroški za druge storitve****
Strošek

Vrsta storitve
a.

Izdelava IOP obrazca za banke

b. Sklepanje pogodbe/aneksa o ustanovitvi zavarovanja v obliki notarskega zapisa

c. Strošek izdaje izbrisne pobotnice za kreditne posle

50,00 EUR

100,00 EUR

50,00 EUR

**** SID banka, poleg nadomestil iz Tarife (tč. 1 do 7), komitentu obračuna tudi stroške za druge storitve SID banke,
definirane s Tarifo, in dejanske stroške ter stroške, dogovorjene s pogodbo.

Vsi zneski so informativne narave. SID banka si pridružuje pravico do spremembe. Pred sklenitvijo pogodbe preverite veljavne pogoje.
SID banka, d.d. Ljubljana

