V Deželni banki Slovenije smo pripravili
POSEBNO PONUDBO ZA NOVE STRANKE PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE
in DRUŠTVA
V POSLOVNIH PAKETIH smo združili storitve, ki jih
uporabljate najpogosteje, ugodnosti pa so odvisne od
obsega vašega poslovanja z banko:
• brezplaèno vodenje TRR za doloèeno obdobje,
• brezplaèna letna èlanarina za plaèilno kartico z odloženim
plaèilom Activa MasterCard,
• storitev e-raèun brez pristopnine,
• elektronska banka brez pristopnine in brez meseãnega
nadomestila za doloãeno obdobje,
• polovièni stroški odobritve prvega posojila ali limita na
raèunu,
• pridobitev poslovne debetne kartice Activa Maestro,
• številne ugodnosti pri opravljanju plaèilnega prometa.
Za veè informacij smo vam z veseljem na voljo v 85 poslovalnicah
banke in na telefonski številki 01 4727 221.

ZAGOTOVITE SI CENEJŠI PLAÈILNI PROMET −
Z UGODNO PONUDBO DEŽELNE BANKE SLOVENIJE
PREKO E-BANKE DBS PRONET
- prejeto plaèilo − plaèilo v dobro vašega raèuna − brez nadomestila
Deželna banka Slovenije je ena izmed redkih bank, ki ne zaraèunava nadomestila za vsa prejeta
plaèila v domaèem plaèilnem prometu in za èezmejna plaèila;
- interne transakcije − med komitenti banke − 0,25 EUR
Z veèjim obsegom plaèil med komitenti banke v Deželni banki Slovenije tako prihranite;

- plaèila v mednarodnem plaèilnem prometu − transakcije preko bank tretjih držav − 0,08 %,
min 8,00 EUR, max 100,00 EUR
Nadomestila za mednarodne transakcije tako za odlivne naloge kot za prilive na vaš raèun so
cenovno ugodna;
- množièna plaèila SEPA − interna plaèila 0,25 EUR, eksterna plaèila 0,60 EUR in plaèe 0,15 EUR
V Deželni banki Slovenije omogoèamo tudi izvajanje množiènih plaèil SEPA do 50.000,00 EUR, kjer
je vaš transakcijski raèun obremenjen v skupnem znesku, plaèila pa se individualno izvršujejo na
raèune prejemnikov plaèil. Nižje nadomestilo se zaraèuna pri pravilni uporabi kode namena za
posamezno izplaèilo plaè in drugih plaèil, medtem ko se zbirni nalog ne zaraèuna;
- SEPA direktne obremenitve (SDD) − 0,17 EUR
Za posamezno izvršeno SDD je nadomestilo, ki vam ga zaraèuna Deželna banke Slovenije kot
prejemniku plaèila, med najnižjimi nadomestili med bankami v Sloveniji;
- E-raèun − brez nadomestila za prejemnike, za izdajatelje v skladu s cenikom banke
Za izdajatelje je višina nadomestila odvisna od števila posredovanih raèunov: v okviru razredov
do vkljuèno 500 raèunov 0,25 EUR, do 10.000 raèunov 0,20 EUR in nad 10.000 raèunov 0,15 EUR.
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- eksterni nalog − malo plaèilo (do 50.000 EUR) na raèun stranke pri drugi slovenski banki
ali banki èlanici EU − 0,60 EUR
V Deželni banki Slovenije vam za vsa mala domaèa plaèila v dobro strank pri drugih bankah in za
vsa mala èezmejna regulirana plaèila (plaèilo vsebuje IBAN upravièenca, BIC banke upravièenca
in opcijo plaèila stroškov SHA - delitev stroškov) v dobro raèuna stranke pri drugi banki èlanici
EU zaraèunamo nadomestilo v višini 0,60 EUR, kar je med najnižjimi nadomestili med bankami v
Sloveniji;

