NASVETI ZA UREDITEV PRENOSA TRAJNIH NALOGOV, SEPA DIREKTNIH
OBREMENITEV IN ODPLAČEVANJA KREDITOV PREK TRAJNIKOV

TRAJNI NALOGI (prenosi med računi v enakih zneskih, prenosi na varčevanja v enakih zneskih ipd.)
Prenos trajnih nalogov je enostaven postopek, ki ga bomo za vas uredili mi, in sicer na podlagi od vas
podpisanega pooblastila za zamenjavo banke. Na vašo nekdanjo banko bomo poslali vašo vlogo za
zamenjavo banke, na podlagi katere nam bo ta izdelala in poslala seznam vaših aktivnih trajnih
nalogov. Nekdanja banka bo na podlagi vloge v petih delovnih dneh od njenega prejetja ukinila vaše
trajne naloge.
Seznam bomo skupaj preverili in vam na podlagi medsebojnega dogovora v treh delovnih dneh odprli
trajne naloge na novem računu pri nas.
SEPA DIREKTNE OBREMENITVE
SEPA direktne obremenitve (SDD) so namenjene plačevanju periodičnih, ponavljajočih se obveznosti
in enkratnih plačil v evrih. SDD se izvajajo na podlagi soglasja med prejemnikom plačila (podjetjem) in
plačnikom. Najpogosteje so SDD namenjene plačevanju mesečnih stroškov, npr. elektrike, odvoza
smeti, telefonskih storitev ipd.)
Prenosa SEPA direktnih obremenitev za vas žal ne moreta sami urediti vaša nekdanja in nova banka,
saj po veljavni ureditvi to lahko urejata/uredita le plačnik in prejemnik plačila/ponudnik SDD, še več – o
spremembi računa je stranka sama dolžna obvestiti tudi vse prejemnike plačil, za katere se izvajajo
plačila (poravnavajo obveznosti) z direktnimi obremenitvami SEPA.
Ponudniki SEPA direktnih obremenitev za prenos teh iz ene banke na drugo uporabljajo različne
komunikacijske oblike in kanale. Nekatere SDD boste tako lahko enostavno prenesli že z oddajo vloge
za spremembo prek spletnih strani ponudnika storitve, pri nekaterih lahko vlogo za spremembo
posredujete tudi prek pošte, elektronske pošte ali faksa, nekatere ponudnike pa je žal treba osebno
obiskati in spremembo urediti v njihovih poslovnih prostorih, saj druge možnosti ne nudijo.
Če potrebujete pomoč pri prenosu SEPA direktnih obremenitev, vas prosimo, da nas o tem obvestite,
in pomagali vam bomo poiskati podatke o tem, kako se pri določenemu ponudniku izvrši sprememba.
ODPLAČEVANJE KREDITOV PREK TRAJNIKOV
Če imate v nekdanji banki odplačevanje kredita/kreditov urejeno prek internih trajnih nalogov,
poskrbite, da se boste z banko dogovorili za morebitno spremembo načina odplačevanja kredita ali
prenos trajnega naloga na novo banko, da se bo kredit tudi v prihodnje redno odplačeval. Hkrati vam
svetujemo, da preverite tudi določila oz. vsebino sklenjenih kreditnih pogodb.

