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CENIK STORITEV GBD GORENJSKE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE D.D.

1. UPRAVLJANJE PODATKOV STRANK IN POGODB

2. POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI FINANČNIH INSTRUMENTOV (FI) NA DOMAČEM TRGU
Paketi: OSNOVNI - borzno posredovanje, SPLETNI - samostojno trgovanje preko GBD ONLINE.

2.1. KLASIČNO POSREDOVANJE in POSREDOVANJE PREKO SISTEMA GBD ONLINE

2.3. POPUST NA USTVARJENI LETNI PROMET PREKO SISTEMA GBD ONLINE

2.4. DRUGI STROŠKI SISTEMA GBD ONLINE

O popustih na ustvarjen letni promet preko sistema GBD ONLINE se stranke dogovarjajo individualno, v skladu s sprejetim pravilnikom GBD BPD o 
znižanju posredniške provizije.

Dnevni promet                                                                                   Paket storitev Osnovni Spletni1

do     5.000,00 EUR 1,00 % 0,55 %
nad   5.000,00 EUR     do   15.000,00 EUR 0,85 % 0,52 %
nad   15.000,00 EUR   do   25.000,00 EUR 0,70 % 0,48 %
nad   25.000,00 EUR   do   50.000,00 EUR 0,60 % 0,45 %
nad   50.000,00 EUR 0,50 % 0,40 %
Minimalna posredniška provizija 12,50 EUR 4,00 EUR / izvršeno naročilo na dan
Posli s svežnji do 0,20 %
Posredovanje pri enkratni prodaji finančnih instrumentov do 1,40 % min. 15,00 EUR
Posredovanje pri prometu z netržnimi finančnimi instrumenti do 5,00 % min. 15,00 EUR
Posredovanje pri prodaji FI dolžnika v postopkih izvršb 2,00 % min. 120,00 EUR

Standardna funkcionalnost Nadstandardna funkcionalnost
Priklop 0,00 EUR 0,00 EUR 
Mesečna naročnina* 0,00 EUR 229,00 EUR
Odklop* 0,00 EUR 329,00 EUR

2 Če znaša povprečna plačana posredniška provizija (ugotavlja se trimesečno) preko GBD OnLine več kot 50,00 EUR na mesec, se mesečna naročnina ne 
zaračuna. Povprečna mesečna provizija se obračunava od dneva priklopa sistema. V primeru spremembe paketa se posredniška provizija obračunava 
od dneva zamenjave paketa. 
3 Zamenjava nadstandardnega paketa za standardni paket se šteje kot odklop nadstandardnega paketa.
*Pri storitvah, ki so označene z *, se obračuna DDV. Cene v ceniku ne vsebujejo DDV. Stopnja DDV-ja znaša 22 %.

a) Identifikacija in pregled stranke ter dokumentacije Fizične osebe (sklepanje pogodb za tuje trge): 11,00 EUR
Pravne osebe: 28,00 EUR 

b) Nadomestilo za spremljanje, vzdrževanje in obdelavo podatkov strank*
Fizične osebe: 8,00 EUR

Pravne osebe: 60,00 EUR
Enkratni prodajalci: 0,00 EUR

c) Nadomestilo za spremljanje, vzdrževanje in obdelavo stanj ter transakcij**
Klasično poslovanje: 18,00 EUR

Elektronsko poslovanje: 12,00 EUR
Enkratne pogodbe: 10,00 EUR

d) Odprtje trgovalnega računa neposredno pri izvršitvenih partnerjih GBD BPD na 
ime komitenta

Fizične osebe (FO): 50,00 EUR
Pravne osebe (PO): 100,00 EUR

e) Prekinitev pogodbe o borznem posredovanju 10,00 EUR 

Minimalna posredniška provizija GBD BPD d.d. 20,00 EUR / izvršeno naročilo na dan
Posredniška provizija glede na dnevni promet pri tujem partnerju:
do     5.000,00 EUR 0,90 %
nad   5.000,00 EUR   do   15.000,00 EUR 0,80 %
nad 15.000,00 EUR   do   25.000,00 EUR 0,70 %
nad 25.000,00 EUR   do   50.000,00 EUR 0,60 %
nad 50.000,00 EUR 0,50 %

3. POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI FI PREKO IZVRŠITVENIH PARTNERJEV NA TUJIH TRGIH

Navedene provizije veljajo za osnovni in samostojni paket.

3.1. PROVIZIJA GBD BPD PRI TRGOVANJU PREKO IZVRŠITVENEGA PARTNERJA VITRADE

Posredniška provizija se izračuna po zgornjih tabelah kot odstotek od vrednosti posla (število finančnih instrumentov pomnoženo s ceno). V primeru, 
da je posel v drugi valuti (ne v EUR), se provizija obračuna od vrednosti posla v EUR.

V skladu z veljavnim cenikom Klirinško depotne družbe (KDD) in Ljubljanske borze.
2.2. PROVIZIJA CENTRALNE KLIRINŠKO DEPOTNE DRUŽBE (KDD) IN LJUBLJANSKE BORZE

*Nadomestilo za spremljanje, vzdrževanje in obdelavo podatkov strank se obračuna ob sklenitvi poslovnega razmerja oz. na začetku leta za celotno 
koledarsko leto, v kolikor ima stranka na dan 1.1. vsaj eno aktivno pogodbo. 
**Nadomestilo za spremljanje, vzdrževanje in obdelavo stanj ter transakcij se obračuna ob sklenitvi poslovnega razmerja oz. na začetku leta za 
celotno koledarsko leto, v kolikor je izkazano stanje VP in/ali denarja v portfelju na dan 1.1.   
V primeru prekinitve poslovnega razmerja oz. odpovedi pogodbe s strani stranke, se zgoraj navedeni nadomestili na vračata.  
V kolikor družba s stranko sklene pogodbo o pomožnih investicijskih storitvah, so stroški v zvezi z upravljanjem pogodbe opredeljeni v pogodbi.
Nadomestila za zgoraj navedene točke b) in c) se ne zaračunajo fizičnim osebam, ki na dan 1.1. nimajo stanja tujih VP in imajo istočasno v 
decembru predhodnega leta povprečno vrednost stanja VP v KDD pod 5.200,00 EUR.

1 V primeru telefonske ali osebne oddaje naročila pri paketu Spletni se zaračuna dodatek k proviziji v višini 0,20 % točke, minimalno 12,50 EUR.
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3.2.1.1. CREDOS (skladišče 332)

3.2. PROVIZIJA BPD PRI TRGOVANJU PREKO IZVRŠITVENIH PARTNERJEV NA TRGIH JV EVROPE
Minimalna posredniška provizija GBD BPD d.d. 29,00 EUR / izvršeno naročilo na dan
Posredniška provizija glede na dnevni promet pri tujem partnerju:
do 10.000,00 EUR 1,50 %
nad 10.000,00 EUR 1,00 %

Posredniška provizija se izračuna po zgornjih tabelah kot odstotek od vrednosti posla (število finančnih instrumentov pomnoženo s ceno). V primeru, 
da je posel v drugi valuti (ne v EUR), se provizija obračuna od vrednosti posla v EUR.

3.2.1. HRVAŠKA

Borza: Zagreb Provizija tujega posrednika
Vrsta računa Individualni
Strošek partnerja 0,500 %
Borza 0,080 %
Register 5,10 HRK na FI

3.2.1.2. FIMA VRIJEDNOSNICE (skladišče 287)
Borza: Zagreb Provizija tujega posrednika
Vrsta računa Skupni
Strošek partnerja 0,240 %
Borza 0,080 %

3.2.2.1. NOVA BANKA (skladišče 361)

3.2.2. BOSNA IN HERCEGOVINA

Borza: Banja Luka Provizija tujega posrednika
Vrsta računa Individualni
Strošek partnerja 0,450 %
Borza 0,100 %
Register 0,015 %

3.2.2.2. HYPO ALPE ADRIA BANK (skladišče 367)
Borza: Banja Luka Provizija tujega posrednika
Vrsta računa Skupni
Strošek partnerja 0,585 %
Borza 0,100 %
Register 0,015 %

Skupna minimalna provizija na izvršeno naročilo znaša 10,00 BAM

3.2.2.3. UNIBROKER D.O.O. SARAJEVO (skladišče 27882)
Borza: Sarajevo Provizija tujega posrednika
Vrsta računa Individualni
Strošek partnerja 0,500 %
Borza 0,150 %
Register 0,045 %

Stroški poravnave poslov: 2,00 do 1.000,00 BAM
Ostalo: odpiranje in vodenje računa 6,00 BAM, vodenje računa 0,36 BAM, prenos delnic 1,00 BAM

3.2.2.4. UNIBROKER D.O.O. SARAJEVO (skladišče 27897)
Borza: Sarajevo Provizija tujega posrednika
Vrsta računa Skupni
Strošek partnerja 0,500 %
Borza 0,150 %
Register 0,045 %

Stroški poravnave poslov: 2,00 do 1.000,00 BAM

Stroški borze: po ceniku posamezne borze.
Na vsako izvršeno naročilo na nemških borzah (vključno s Xetro) ViTrade zaračuna dodatno fiksno provizijo v višini 0,59 EUR do 2,08 EUR.

3.1.1. VITRADE (skladišče 353)
Borza Provizija tujega posrednika
Nemčija 0,15 % (min. 9,95 EUR max. 50,00 EUR)
Belgija 0,15 % (min. 30,00 EUR)
Francija 0,15 % (min. 30,00 EUR)
Italija 0,15 % (min. 30,00 EUR)
Kanada 0,15 % (min. 30,00 EUR)
Nizozemska 0,15 % (min. 30,00 EUR)
Avstrija 0,15 % (min. 30,00 EUR)
Portugalska 0,15 % (min. 30,00 EUR)
Švica 0,15 % (min. 30,00 EUR)
Velika Britanija 0,15 % (min. 30,00 EUR)
ZDA 0,15 % (min. 14,95 EUR max. 50,00 EUR)
Ostali stroški Po ceniku partnerja

3.2.3.1. TESLA CAPITAL (skladišče 335)

3.2.3. SRBIJA

Borza: Beograd Provizija tujega posrednika
Vrsta računa Skupni
Strošek partnerja 0,280 %
Borza 0,100 %
Register 0,100 %

Stroški poravnave poslov: 0,15 %
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3.3. PROVIZIJA IZVRŠITVENIH PARTNERJEV, BANK IN OSTALIH FINANČNIH INSTITUCIJ NA TUJIH TRGIH
V 3. poglavju so informativno predstavljeni izvlečki cenikov tujih izvršitvenih partnerjev, borznoposredniških družb, bank in ostalih finančnih institucij, ki 
so v veljavi na dan 31.12.2016. Višina stroškov in provizije na tujih trgih se lahko spreminja neodvisno od GBD BPD, zato GBD BPD v primeru morebitne 
spremembe teh cenikov ne prevzema nobene odgovornosti in si pridržuje pravico do spremembe navedenih stroškov in provizij brez predhodne 
spremembe svojega cenika, ter pravico do zaračunavanja provizij in stroškov v skladu z vsakokrat veljavnimi ceniki prej navedenih institucij. Stroški 
navedeni v ceniku za tujino ne vključujejo davkov, taks in drugih stroškov zaračunanih s strani tujih borz ali depozitarjev.
Prilivne in odlivne provizije se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi ceniki bank.

3.2.4.1. KOMERCIJALNA BANKA (skladišče 371)

3.2.4. MAKEDONIJA

Borza: Skopje Provizija tujega posrednika
Vrsta računa Individualni
Strošek partnerja 0,300 %
Borza 0,200 %
Register 0,100 %

3.2.4.2. KOMERCIJALNA BANKA (skladišče 376)
Borza: Skopje Provizija tujega posrednika
Vrsta računa Skupni
Strošek partnerja 0,300 %
Borza 0,200 %
Register 0,100 %

4. UPRAVLJANJE S FINANČNIM PREMOŽENJEM STRANK

Strošek ležarine: v skladu s cenikom tujega partnerja; obračuna se ob koncu leta za preteklo leto.
Strošek poravnave posla: 0,20 % od vrednosti posla (min. 300,00 MKD, max. 1.200,00 MKD)

Strošek ležarine: v skladu s cenikom tujega partnerja; obračuna se ob koncu leta za preteklo leto.
Strošek poravnave posla: 0,20 % od vrednosti posla (min. 300,00 MKD, max. 1.200,00 MKD)

Cena storitve: V skladu s pogodbo o upravljanju.

5.2. STORITVE PRENOSOV FI V KDD BREZ SPREMEMBE LASTNIŠTVA
Prvi prenos FI z registrskega računa imetnika pri KDD na trgovalni račun 
istega imetnika pri članu KDD, na podlagi naloga imetnika 20,00 EUR

Vsak nadaljnji prenos FI z registrskega računa imetnika pri KDD na 
trgovalni račun istega imetnika pri članu KDD, na podlagi naloga 
imetnika

5,00 EUR

Vpis ali izbris pravice tretjega oziroma drugega bremena na 
nematerializiranih FI, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ne glede na količino 15,00 EUR + 0,04 % x št. FI x

zaključni tečaj, max. 1.200,00 EUR 

Prenos FI z računa imetnika pri KDD ali članu KDD na račun istega 
imetnika pri KDD ali članu KDD, vključno na opustitveni račun na podlagi 
naloga imetnika  

do 499 lotov
od 500 do 4.999 lotov

od 5.000 do 9.999 lotov
10.000 lotov in več

15,00 EUR 
20,00 EUR 
30,00 EUR 
70,00 EUR

Vpis ali izbris pravice tretjega oziroma drugega bremena na 
nematerializiranih FI, ki niso uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu

do 499 lotov
od 500 do 4.999 lotov

od 5.000 do 9.999 lotov
10.000 lotov in več

15,00 EUR 
20,00 EUR 
30,00 EUR 
70,00 EUR 

Prenos FI z računa imetnika pri KDD ali članu KDD na račun novega 
imetnika pri KDD ali pri članu KDD, na podlagi naloga imetnika - za 
tržne vrednostne papirje (plačata kupec in prodajalec)

ne glede na količino 15,00 EUR + 0,04 % x št. FI x 
zaključni tečaj, max. 1.200,00 EUR 

Prenos FI, ki pomeni spremembo imetnika FI, z računa imetnika pri 
članu KDD ali KDD, na podlagi naloga imetnika ali naloga drugega 
imetnika - za netržne vrednostne papirje (plačata kupec in prodajalec)

do 499 lotov
od 500 do 4.999 lotov

od 5.000 do 9.999 lotov
10.000 lotov in več

15,00 EUR 
20,00 EUR 
30,00 EUR 
70,00 EUR

Prenos FI, z (na) računa imetnika pri članu KDD ali KDD, izven 
organiziranega trga, na podlagi naloga (drugega) imetnika, pri čemer je 
zagotovljena sočasna izpolnitev obveznosti po sistemu DVP-OTC (plačata 
kupec in prodajalec)

ne glede na količino 15,00 EUR + 0,0429 % x kupnina, 
max. 1.200,00 EUR

5.1. STORITVE PRENOSOV FI V KDD ZARADI SPREMEMBE LASTNIŠTVA

5. POMOŽNE STORITVE V ZVEZI S FINANČNIMI INSTRUMENTI

3.2.3.2. WISE BROKER (skladišče 382)
Borza: Beograd Provizija tujega posrednika
Vrsta računa Skupni
Strošek partnerja 0,300 %
Borza 0,100 %
Register 0,100 %

Stroški poravnave poslov: 0,15 %

5.3. Nadomestilo za uparjanje, recikliranje ter preklic inštrukcij in dvostranskih nalogov

Tarifa za en nalog
Dnevno nadomestilo za recikliranje dvostranskega naloga 2,00 EUR
Nadomestilo za preklic ali izbris inštrukcije preden je ta uparjena 7,62 EUR
Nadomestilo za izbris dvostranskega naloga 20,00 EUR

Stroški, povezani s prenosi vrednostnih papirjev v KDD, kot posledica uparjanja nalogov za prenos:

Nadomestilo za odpiranje in zapiranje računa v KDD se zaračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom Klirinško depotne družbe (KDD) 
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5.6. NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE STANJ FI V KDD
Nadomestilo za vzdrževanje stanj FI - lastniški FI 0,0019 % povprečnega mesečnega stanja FI
Nadomestilo za vzdrževanje stanj FI - dolžniški FI 0,0014 % povprečnega mesečnega stanja FI
Nadomestilo za vzdrževanje stanj FI če je vrednost portfelja nižja od 5200 EUR 0,0416 % povprečnega mesečnega stanja FI

Nadomestilo za vzdrževanje stanj se stranki obračunava vsako četrtletje. Osnova za obračun je povprečni mesečni znesek vrednosti portfelja, kot 
ga izračunava KDD. Če znesek nadomestila preseže 10,00 EUR, se nadomestilo obračuna četrtletno, v ostalih primerih se zneski nezaračunanih 
nadomestil prenesejo v naslednje obračunsko obdobje oz. se obračunajo ob prekinitvi pogodbe med letom. Letni poračun ležarine za preteklo leto 
se obračuna le v primeru, ko je nadomestilo na letni ravni višje od 2,50 EUR. Navedeno nadomestilo za vodenje računa in vzdrževanje stanj ne sme 
presegati 0,50 % povprečne letne vrednosti FI.

5.7. NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE STANJ FI NA TUJIH TRGIH
Nadomestilo za vzdrževanje stanj FI na tujih trgih (svetovni trgi razen JV Evrope) 0,0075 % povprečnega mesečnega stanja FI
Nadomestilo za vzdrževanje stanj FI na tujih trgih (trgi JV Evrope: Hrvaška, Bosna in 
Hercegovina, Srbija, Makedonija) 0,0150 % povprečnega mesečnega stanja FI

Nadomestilo za vzdrževanje stanj se stranki obračunava  vsako četrtletje. Osnova za obračun je povprečni mesečni znesek vrednosti tujih FI. Če znesek 
nadomestila preseže 10,00 EUR, se nadomestilo obračuna četrtletno, v ostalih primerih se zneski nezaračunanih nadomestil prenesejo v naslednje 
obračunsko obdobje oz. se obračunajo ob prekinitvi pogodbe med letom. Letni poračun ležarine za preteklo leto se obračuna le v primeru, ko je 
nadomestilo na letni ravni višje od 2,50 EUR.

5.5. STORITVE PRENOSOV FI NA PODLAGI DEDOVANJA
Prenos FI na podlagi dedovanja (za posameznega dediča) ne glede na količino 15,00 EUR 

V kolikor pri prenosu nastanejo stroški tujega partnerja, se le ti zaračunajo dodatno.

5.4. STORITVE PRENOSOV TUJIH FI
Prenos tujih FI, na podlagi naloga imetnika, v sklopu pravil poddepoja 
(prenosi znotraj GBD BPD)
V primeru spremembe lastništva, strošek plačata tako kupec kot 
prodajalec.

ne glede na količino 15,00 EUR za vsak posamezni FI

Prenos tujih FI, na podlagi naloga imetnika med skrbniškimi računi 
oziroma drugimi depozitarji ne glede na količino  25,00 EUR za vsak posamezni FI

Vpis ali izbris pravice tretjega oziroma drugega bremena na 
nematerializiranih tujih FI, ki niso uvrščeni v trgovanje na organiziranem 
trgu - v primeru skupnih računov

do 499 lotov
od 500 do 4.999 lotov

od 5.000 do 9.999 lotov
10.000 lotov in več

15,00 EUR 
20,00 EUR 
30,00 EUR 
70,00 EUR

Vpis ali izbris pravice tretjega oziroma drugega bremena na 
nematerializiranih tujih FI, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem 
trgu - v primeru skupnih računov

ne glede na količino
15,00 EUR + 0,04 % x št. FI x zadnji 

znani zaključni tečaj, 
max. 200,00 EUR

6. STORITVE POSREDOVANJA ODVISNIH BORZNOPOSREDNIŠKIH ZASTOPNIKOV (OBPZ)

Posredovanje pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev
Višino stroškov in provizije pri OBPZ, ki opravljajo storitve v zvezi 
s finančnimi instrumenti v imenu in za račun GBD BPD, določajo 

posamični ceniki oziroma dodatki k osnovnemu ceniku.

5.8. NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE DENARNIH SREDSTEV STRANK

Nadomestilo za vzdrževanje denarnih sredstev 0,0014 % povprečnega mesečnega stanja denarnih 
sredstev

GBD BPD je stranki, za katero opravi določeno storitev, upravičena obračunati znesek morebitnih negativnih obresti (bank, skrbnikov in KDD), ki bi 
jo bremenile v zvezi z denarnim zneskom, katerega v okviru opravljanja storitev prejme za račun strank.

Nadomestilo za vzdrževanje denarnih sredstev strank se stranki obračunava vsako četrtletje. Osnova za obračun je povprečni mesečni znesek 
vrednosti denarnih sredstev strank v posameznem portfelju stranke. Če znesek nadomestila preseže 10,00 EUR, se nadomestilo obračuna četrtletno, 
v ostalih primerih se zneski nezaračunanih nadomestil seštevajo in zneski nezaračunanih nadomestil prenesejo v naslednje obračunsko obdobje oz. 
se obračunajo ob prekinitvi pogodbe med letom. Letni poračun ležarine za preteklo leto se obračuna le v primeru, ko je nadomestilo na letni ravni višje 
od 2,50 EUR

7. NADOMESTILO ZA KORPORACIJSKA DEJANJA

a) Nadomestila v zvezi s korporacijskimi dejanji FI z vključenim 
denarnim tokom (po odbitku vseh davščin in drugih stroškov)*

za vrednosti do 5,00 EUR
za vrednosti od 5,00 do 20,00 EUR
za vrednosti od 20,00 do 100,00 EUR
za vrednosti od 100,00  do 500,00 EUR
za vrednosti nad 500,00 EUR

0,20 EUR
1,50 EUR
5,00 EUR

10,00 EUR
15,00 EUR

b) Obveščanje o korporacijskih akcijah (brez denarnega toka)*
primeroma: delitev, združitev, cepitev delnic...; 
ne pa obveščanje o skupščinah in skupščinskih sklepih družb

5,00 EUR

Nadomestilo za točko a) se zaračuna največ do višine prejetega korporacijskega zneska.
GBD BPD stranki dodatno zaračunava stroške tretjih - Klirinško depotne družbe, bank, skrbnikov... - v skladu z njihovimi vsakokrat veljavnimi ceniki.

GBD BPD d.d. zaračunava stroške poravnave oziroma obdelave denarnih upravičenj iz naslova imetništva VP in drugih izplačil ob zapadlosti VP v višini:

Pri storitvah, ki so označene z *, se obračuna DDV. Cene v ceniku ne vsebujejo DDV. Stopnja DDV-ja znaša 22 %.
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Pri storitvah, ki so označene z *, se obračuna DDV. Cene v ceniku ne vsebujejo DDV. Stopnja DDV-ja znaša 22 %.

9. DODATNE DOLOČBE, SPREMEMBE PROVIZIJ IN VELJAVNOST CENIKA

Provizija in nadomestilo se lahko znižata ali zvišata v skladu z dogovorom med stranko in GBD BPD. 
Stroški opravljanja storitev s FI, ki niso vpisani v KDD, se zaračunavajo enako kot stroški opravljanja storitev s FI, ki so vpisani v KDD.

Kot privzeti paket se smatra osnovni paket in skladno s tem se zaračunava provizija in drugi stroški. V kolikor želi stranka poslovati po pogojih 
ostalih paketov, mora to zahtevati od odgovorne osebe GBD BPD in podpisati za to predviden obrazec.

Veljavni cenik je objavljen na spletni strani www.gbd.si. Cenik storitev velja od 13.2.2017 do sprejema novega cenika. Z dnem veljave novega cenika, 
preneha veljati cenik sprejet 14.12.2015 in v veljavi od 1.1.2016 ter dodatek k ceniku v veljavi od 30.11.2016.

V Kranju, 25.1.2017

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

Matjaž Rakovec, izvršni direktor
Martina Odar, izvršna direktorica

Sestava prodajne, darilne ali posojilne pogodbe kot pravni temelj 
prenosa pravic iz vrednostnega papirja, kadar pravni posel ni bil sklenjen 
na organiziranem trgu*

20,00 EUR

Transfer denarja v / iz tujine - bančni stroški Stroški se obračunajo v skladu s cenikom izbrane banke 
Transfer denarja v / iz tujine - strošek GBD BPD 3,00 EUR 
Nakazilo denarnih sredstev stranke na podlagi pisne instrukcije stranke 
na strankin račun v tujini* 10,00 EUR

Izvršitev asignacijskega naloga za denarne naloge znotraj GBD BPD* 5,00 EUR
Potrdilo o denarnem nakazilu* 2,00 EUR

Zbiranje naročil ob prevzemu, sprejem javne ponudbe
za vrednost FI do 10.000,00 EUR
za vrednost FI od 10.000,00 do 30.000,00 EUR
za vrednost FI nad 30.000,00 EUR

15,00 EUR
27,00 EUR
50,00 EUR

Zastopanje na skupščini in drugih zasedanjih v Sloveniji* 62,50 EUR / uro

Izdelava napovedi davka na kapitalski dobiček*
8,00 EUR na popisni list za posamezen FI

(10,00 EUR za pripravo popisnega lista, če transakcije niso bile 
opravljene preko GBD)

Nadomestilo za vpis v register ali izbris iz registra dobro poučenih 
investitorjev* 83,40 EUR

Sprememba parametrov na zastavni pravici (dospelost, obrestna mera, 
upravičenec do donosov, itd.)* 15,00 EUR

Sprememba zastavnega člana na obstoječi zastavni pravici - tržni FI* 0,75 % x št. FI x zadnji zaključni tečaj, min 12,00 EUR 
max. 1.200,00 EUR 

Sprememba zastavnega člana na obstoječi zastavni pravici - netržni FI* 0,75 % x št. FI x zadnja knjigovodska vrednost, min 12,00 EUR 
max. 1.200,00 EUR

Potrdilo o vpisu in izbrisu zastavne pravice*  6,30 EUR po vrsti FI
Zahtevek za dodelitev KID kode* 10,00 EUR
Pošiljanje dodatnih obvestil (izrednih izpiskov stanja, prometa, izrednih 
poročil ipd. na zahtevo stranke)* 10,00 EUR za zahtevo in 3,00 EUR za stran izpiska

Stroški izdelave in pošiljanja direktne pošte za naslovnika v Sloveniji* 1,00 EUR na naslovnika, min. 100,00 EUR na mailing
Stroški izdelave in pošiljanja direktne pošte za naslovnika izven 
Slovenije* 1,50 EUR na naslovnika, min. 100,00 EUR na mailing

Fotokopiranje listin na željo stranke* 1,00 EUR / stran
Operativno delo* 20,00 EUR / uro
Strokovno delo* 100,00 EUR / uro
Investicijsko svetovanje* 120,00 EUR / uro oz. po dogovoru
Stroški opomina za neplačan račun 4,20 EUR
Provizija Pošte Slovenije* 16,67 EUR
Pregled dokumentacije:
• ob identifikaciji na daljavo*
• v postopkih izvršb FI*

50,00  EUR

8. DODATNE STORITVE


