Ценовник Платне институције Мењачница Алта д. о.о. Београд

ТАРИФНИК НАКНАДА
УСЛУГЕ ИЗВРШЕЊА ПЛАТНИХ ТРАНСАКЦИЈА
Екстерна уплата до 4.500,00 РСД
Екстерна уплата од 4.500,00 до 500.000,00 РСД
Екстерна уплата преко 500.000,00 РСД
Хитан налог РТГС ( додатно се наплаћује)
АЛТА КЕШ ТРАНСФЕРИ
( новчане дознаке)

НАКНАДА ( РСД )
45,00
1% од износа уплате
5.000,00
75,00 РСД + Накнада за екстерну уплату

2% од износа
(мин 100,00 РСД – мax 2.000,00 РСД)

1% од износа

УПЛАТЕ ПАЗАРА ПРАВНИХ ЛИЦА

(мин 100,00 РСД – мax 1.500,00 РСД)

УСЛУГЕ ПЛАТНОГ РАЧУНА

НАКНАДА ( РСД )

Отварање платног рачуна
Вођење платног рачуна
Гашење платног рачуна
Уплата на рачун
Издавање разних потврда на захтев клијента

Без накнаде
60,00 месечно
Без накнаде
Без накнаде
150,00

Термински план Платне институције Мењачница Алта д. о.о. Београд
Уплате на текући рачун

Време пријема

Време извршења

Пословни дан

Радни дан од 8:00 до 16:00

Исти дан

Хитне уплате

Време пријема

Време извршења

Пословни дан

Радни дан од 8:00 до 16:00

Исти дан до 18:00

Радним даном се не сматра субота, недеља, државни и верски празници у Републици Србији.
ИСПЛАТЕ

НАКНАДА ( РСД )

Интерна исплата
Екстерна исплата до 6.000,00 РСД
Екстерна исплата преко 6.000,00 до 1.000.000,00 РСД
Екстерна исплата преко 1.000.000,00 РСД
ТРАЈНИ НАЛОЗИ

Без накнаде
30,00
0,5% од износа уплате
5.000,00
НАКНАДА ( РСД )

Пријем и евидентирање трајног налога
Интерно плаћање путем трајног налога
Интерно плаћање путем трајног налога

150,00
7,00
15,00

КОРИШЋЕЊЕ ПЛАТНИХ КАРТИЦА
Корисници платних услуга који користе платне картице за подизање готовине за потребе плаћања рачуна, плаћају
исту провизију платноj институцији за извршење платних трансакција, као и корисници који плаћају готовином.
Обавештавамо кориснике платних услуга да им банке који су издаваоци платне картице, коју користe приликом
подизања готовине, наплаћују провизију за коришћење платне картице у складу са својим тарифницима.
- Код свих накнада које су извршене у процентима, основица за обрачун накнаде представља износ трансакције.
- Накнада је ослобођена ПДВ-а у складу са чланом 25. ЗПДВ.
- Општи услови пословања истакнути су у свим објектима где се пружају услуге платне институције, а доступни су
клијенту и на интернет страници платне институције на www.menjacnicaalta.rs.
- Тарифник накнада се примењује од 01.08.2018.године.

011/ 31 31 600

