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NAPOVED SPREMEMB TARIFE NADOMESTIL STORITEV ZA POTROŠNIKE PRIMORSKE HRANILNICE VIPAVA D.D. 
 
 
Spoštovani, 
 
obveščamo vas, da Primorska hranilnica d.d. napoveduje spremembe in dopolnitve Tarife nadomestil storitev za potrošnike 
Primorske Hranilnice Vipava d.d.. Spremenjena Tarifa velja in se uporablja od 15.03.2020 dalje in vam je na voljo na spletni na 
naši spletni strani www.phv.si in v vseh naših poslovnih enotah. 
 
V primeru, da se s predlaganimi spremembami ne strinjate, imate pravico, da kadarkoli do 15.03.2020, brez plačila nadomestil 
odpoveste okvirno pogodbo; če tega ne storite, se šteje, da predlagane spremembe sprejmete. 
 
Ob tej priložnosti, vas vabimo, da si na naši spletni strani ogledate našo cenovno zelo ugodno ponudbo paketov za 
fizične osebe ali se oglasite v eni izmed naših poslovalnic, kjer vam bomo z ponudbo z veseljem predstavili. Lahko nas 
tudi pokličete na telefonsko številko 05 36 64 512 oz. 05 36 64 515. 
 
Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vas lepo pozdravljamo.  
  
Primorska hranilnica d.d. 
 
 
Spremenjene in dopolnjene postavke v Tarifi, veljavni od 15.03.2020 dalje: 
 

1. POSLOVANJE S TRANSAKCIJSKIMI RAČUNI 

1.1. Transakcijski račun s kartico 

Vodenje transakcijskega računa – redni 1,80 EUR 

Zapiranje računa: 
- pred potekom 6 mesecev 
- po poteku 6 mesecev 

 
20,00 EUR 

brez nadomestila 

1.2. Transakcijski račun s knjižico 

Vodenje transakcijskega računa  0,99 EUR 

Zapiranje računa: 
- pred potekom 6 mesecev 
- po poteku 6 mesecev 

 
20,00 EUR 

brez nadomestila 

Izdaja knjižice ob otvoritvi računa 5,00 EUR 

Izdaja druge ali vseh nadaljnjih knjižic 5,00 EUR 

1.7. Opomini 

1. Opomin v višini zamudnih obresti, max. 2,50 EUR 

2. Opomin - priporočeno s povratnico v višini zamudnih obresti, max. 4,50 EUR 

3. Opomin (pred tožbo) - priporočeno s povratnico v višini zamudnih obresti, max. 7,50 EUR 

 
2. KARTIČNO POSLOVANJE 

2.1. Maestro debetna kartica 

Dvig gotovine na bančnem avtomatu: 
- dvigi gotovine na BA v Sloveniji in v državah članicah EMU 
- dvigi gotovine na BA v Sloveniji na izbranih BA* 
- dvig gotovine izven držav članic EMU 

*seznam izbranih BA v je objavljen na spletni strani www.phv.si in v vseh poslovnih enotah  

 
0,45 EUR 

brez nadomestila 
2,70 EUR 

 

SMS obveščanje o transakcijah s kartico 0,60 EUR mesečno 

Sprememba višine dnevnega limita na Maestro debetni kartici 3,00 EUR 

2.2. Kartica z doloženim plačilom Mastercard 

Letna članarina 16,00 EUR 

SMS obveščanje o transakcijah s kartico 0,60 EUR mesečno 

Sprememba višine mesečnega limita porabe 5,00 EUR 

 
3. PLAČILNI PROMET ZA PLAČILA V DRŽAVI IN V SISTEMU SEPA 

3.3. Trajni nalogi in SEPA direktne bremenitve 

Standardni UPN nalog: 
- do vključno 1.000,00 EUR 
- nad 1.000,00 EUR 

 
0,99 EUR 

0,16 % od zneska, max. 6,00 EUR 

UPN nalog z izpolnitvijo*: 
- do vključno 1.000,00 EUR 
- nad 1.000,00 EUR 

* UPN z izpolnitvijo: delavec hranilnice izpolni in nato tudi izda UPN nalog po navodilih 

stranke 

 
1,50 EUR 

0,16 % od zneska, max. 6,00 EUR 

 

 

http://www.phv.si/
http://www.phv.si/


Bančništvo. Tukaj. Zdaj.  
  
 

PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava; Tel.: +386 5 366 45 00, Fax:+386 5 366 45 10, info@phv.si , www.phv.si Družba je 
vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št:5214246, ID številka za DDV: SI 78184495, IBAN: SI56 0100 0000 6400 046 

 

5. POSOJILNI POSLI 

5.1. Dovoljena prekoračitev na računu 

Opominjevalni postopek po prekoračeni dovoljeni prekoračitvi 
1. Opomin 
2. Opomin - priporočeno s povratnico 
3. Opomin (pred tožbo) - priporočeno s povratnico 

 
v višini zamudnih obresti, max. 2,50 EUR 
v višini zamudnih obresti, max. 4,50 EUR 
v višini zamudnih obresti, max. 7,50 EUR 

Priprava separatne vloge za zavarovalnico 10,00 EUR enkratno 

5.2. Potrošniški kredit z nominalno obrestno mero 

Odobritev kredita 
1,00 % od zneska, min. 50,00 EUR, max. 

500,00 EUR, enkratno ob odobritvi 

Vodenje kredita 1,50 EUR mesečno 

Priprava separatne vloge za zavarovalnico 10,00 EUR enkratno 

5.3. Potrošniški kredit z referenčno obrestno mero 

Odobritev kredita 
1,00 % od zneska, min. 50,00 EUR, max. 

500,00 EUR, enkratno ob odobritvi 

Vodenje kredita 1,50 EUR mesečno 

Priprava separatne vloge za zavarovalnico 10,00 EUR enkratno 

5.4. Stanovanjski kredit z nominalno obrestno mero 

Odobritev kredita 
1,00 % od zneska, min. 50,00 EUR, max. 

500,00 EUR, enkratno ob odobritvi 

Vodenje kredita 1,50 EUR mesečno 

5.5. Stanovanjski kredit z referenčno obrestno mero 

Odobritev kredita 
1,00 % od zneska, min. 50,00 EUR, max. 

500,00 EUR, enkratno ob odobritvi 

Vodenje kredita 1,50 EUR mesečno 

5.7. Pošiljanje opominov za zamujena plačila 

Opominjevalni postopek po kreditni pogodi 
1. Opomin 
2. Opomin - priporočeno 
3. Opomin (pred tožbo)- priporočeno s povratnico 

 
v višini zamudnih obresti, max. 2,50 EUR 
v višini zamudnih obresti, max. 4,50 EUR 
v višini zamudnih obresti, max. 7,50 EUR 

 
7. OSTALA NADOMESTILA 

7.1. Ostala nadomestila 

Predčasna razvezava vezanega depozita: 
- predčasna razvezava v izjemnih primerih (smrt deponenta ali družinskega 

člana (mož, žena, otroci, starši), stalna izselitev iz države, elementarna 
nesreča) 

- predčasna razvezava v ostalih primerih 
 

*Osnova za izračun nadomestila je glavnica, povečana za prejete obresti 

 
1% od zneska*, min. 30,00 EUR max. 

1.000,00 EUR 
 

2% od zneska*, min. 30,00 EUR max. 
1.000,00 EUR 

 

Obdelava prejetega sklepa o izvršbi  45,00 EUR od sklepa ali izvršbe 

Nalog za nakazilo sredstev v okviru izvršbe 3,50 EUR 

 
 

SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV VEZAVE DEPOZITOV FIZIČNIH OSEB V PRIMORSKI HRANILNICI D.D. – 
veljavnost 15.03.2020 
 
Obveščamo vas, da se s 15. marcem 2020 spreminjajo Splošni pogoji vezave depozitov fizičnih oseb v Primorski hranilnici 
d.d.. Sprememba se nanaša na 6. točko Splošnih pogojev- Odstop od pogodbe in predčasna prekinitev pogodbe. 
 
Spremenjeni Splošni pogoji, so objavljeni na spletni strani www.phv.si in v vseh poslovalnicah Primorske hranilnice. 
 

                                                                                                       
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                               Vipava, 13.01.2020 
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