Objava dokumenta Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne
storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev

Oddelek:
Plačilni in poravnalni sistemi

19.12.2011

1. Uvod
Svet Banke Slovenije je 6. 9. 2011 na 446. seji obravnaval Analizo nadomestil in oceno prihodkov
bank in hranilnic iz naslova plačilnih storitev, ki jo je pripravil oddelek Plačilni in poravnalni sistemi,
in sprejel sklep, da oddelek dokument preoblikuje na način, da bo le-ta vseboval sintezo podatkov, ki
omogoča javno objavo.
Na podlagi sklepa je bil pripravljen dokument Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne
storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev, ki je bil 17. 10. obravnavan na seji Ožjega
kolegija guvernerja. Sprejeta je bila odločitev, da se dokument posreduje Združenju bank Slovenije
(ZBS) in na podlagi prejetih mnenj oziroma pripomb odloči o njegovi morebitni javni objavi.
ZBS je dokument posredovalo vsem svojim članicam s prošnjo za njihova stališča. Prejete odzive je
ZBS povzelo in jih 14. 11. posredovalo Banki Slovenije. V uvodu dopisa je ZBS zapisalo, da je
analiza nadomestil dobrodošla, saj predstavlja nevtralno primerjavo nadomestil, ki jo mora sicer
izvajti sam komitent ali pa vsaka banka za svoje potrebe, pri tem pa lahko posameznik naleti na
težavo zaradi velike raznovrstnosti plačilnih storitev, procesiranih v različnih sistemih. ZBS zato
meni, da bi bilo dobrodošlo, da bi se tovrstna analiza izdelovala tudi v prihodnje.
ZBS je Banko Slovenije pozvalo, da stališča članic preuči in oceni, ali bi bilo katero med njimi pred
javno objavo dokumenta tudi primerno upoštevati. V nadaljevanju so stališča članic ZBS glede
dokumenta povzeta, glede vsakega stališča pa je podano mnenje Banke Slovenije.
2. Stališča članic ZBS glede dokumenta Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve
in izračun stroškov košaric plačilnih storitev in mnenja Banke Slovenije glede stališč članic
Stališče 1: "Analiza nadomestil je sistematičen prikaz nadomestil bank v SLO na področju plačilnih
storitev za potrošnike in poslovne subjekte. Potrjuje nam že znane informacije in ugotovitve, ki jih
spremljamo skozi preglede nadomestil konkurenčnih bank. Podatki so takšni kakršni so - za nazaj jih
ne moremo spreminjat in so "pravi" - analiza večanja, manjšanja pa je bila pogojena tudi s
spremembami v okolju (tudi objektivnimi, npr. začetek zaračunavanja DB velikim podjetjem).
Ugotavljamo, da ta del ni nikjer komentiran oz. če opravičevanje sprememb tarife ni potrebno, potem
tudi tega okolja in razlogov zaradi tega ni potrebno opredeljevat/popisovat. Iz tega sledi, da je
analiza samo "analiza dejstev" kot "transparenten prikaz" (ob določenih predpostavkah)".
Mnenje Banke Slovenije: Ugotovitev ZBS, zapisana v zadnjem stavku zadevnega stališča, je skladna
z izhodišči Banke Slovenije pri pripravi dokumenta, saj je bil namen na enostaven način zagotoviti
zgolj transparentno primerljivost nadomestil med posameznimi ponudniki plačilnih storitev in
prikazati spremembe teh nadomestil, ne pa tudi analizirati vzroke razlik med ponudniki in sprememb
nadomestil.
Stališče 2: "V primerjavi med večjimi bankami so nadomestila na primerljivi ravni (z nekaj manjšimi
odstopanji), večja odstopanja pa so v primerjavi z manjšimi bankami, za katere je značilno, da
poskušajo preko nizkih nadomestil pritegniti nove stranke in povečati obseg poslovanja. Prav tako ni
objektivna primerjava bank s hranilnicami, saj imajo hranilnice drugačen status in manj celovito
ponudbo finančnega poslovanja za komitente (npr.: njihove stranke morajo v glavnem poslovati na
bankomatih drugih bank)".
Mnenje Banke Slovenije: Namen dokumenta je bil primerjati nadomestila zgolj za tiste plačilne
storitve, ki jih ponujajo vsi ali velika večina ponudnikov plačilnih storitev.
Z vidika alokacije resursov in učinkovitosti je optimalno, da ponudniki posameznim plačilnim
storitvam pripisujejo stroške, ki so povezani z nudenjem teh storitev. Tudi če večje banke nudijo
uporabnikom celovitejšo ponudbo plačilnih storitev, naj to, ob odsotnosti navzkrižnega
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subvencioniranja (tj. realokacije stroškov od storitev, kjer stroški nastanejo, na druge storitve), ne bi
vplivalo na višino nadomestil, zajetih v analizo.
Stališče 3: "Prav tako se ni mogoče strinjati z metodologijo, ki podpira male banke pri prikazovanju
ugodnosti za nove stranke v primerjavi z velikimi bankami z velikimi tržnimi deleži, ki nudijo svojim
strankam vrsto ugodnosti za poslovanje za uporabo raznovrstnih finančnih storitev preko široke
mreže poslovalnic in bančnih avtomatov in sodobnih tržnih poti. Zato se ne strinjamo, da so
prikazana samo eksterna nadomestila, ne pa tudi za interno poslovanje. Predlagamo, da se v tabelah
cen prikažeta obe ceni ali pa doda opombe o interni ceni nadomestil v banki".
Mnenje Banke Slovenije: Velja, da so tudi nadomestila za interna plačila pri hranilnicah in manjših
bankah praviloma nižja od istovrstnih nadomestil večjih bank. Tako tudi vključitev internih plačil v
izračun stroškov košaric plačilnih storitev ne bi spremenila rezultatov v korist večjih bank (pri tem je
potrebno tudi izpostaviti, da Banka Slovenije s podatki o številu internih plačil, ki bi bili potrebni za
vključitev internih plačil v košarice plačilnih storitev, ne razpolaga).
Verjetnost, da bo plačilo interno, je pri večjih bankah, zaradi večjega števila komitentov, sicer res
višja. Kljub temu pa tega dejstva (tj. večjega deleža internih plačil pri večjih ponudnikih plačilnih
storitev) ne bi bilo mogoče zajeti v košarico, uporabljeno v dokumentu, saj košarica prikazuje število
opravljenih transakcij tipičnega oziroma povprečenga uporabnika plačilnih storitev in ne povprečnega
števila opravljenih transakcij pri posameznem ponudniku. Te omejitve se Banka Slovenije zaveda,
zato je način izračuna košarice v dokumentu podrobno opisan.
Stališče 4: "Pogrešamo aktualna nadomestila, pri tem mislimo zlasti na prilivno provizijo pri pravnih
osebah".
Mnenje Banke Slovenije: Glede nadomestila za prilive na račun velja, da v primeru fizičnih oseb
noben ponudnik plačilnih storitev tega nadomestila ne zaračunava, v primeru pravnih oseb pa ta
nadomestila zaračunava nekaj več kot polovica ponudnikov, pri čemer velja, da gre za nadomestila
nižjih vrednosti. Najvišje trenutno veljavno nadomestilo za prilive na račun v primeru plačil v državi
in čezmejnih malih plačil v EUR znaša 0,12 EUR. Prav tako velja, da Banka Slovenije s podatkom o
številu in vrednosti prilivnih plačil ne razpolaga, saj poročevalci Banki Slovenije podatke o plačilih
poročajo praviloma po odlivni strani, zaradi česar teh podatkov tudi ni mogoče vključiti v izračun
košarice.
Stališče 5: "Omejitev predstavlja tudi obdobje primerjave, saj bo analiza objavljena konec leta 2011,
analiza pa ne vključuje leta 2011".
Mnenje Banke Slovenije: Cilj Banke Slovenije je aktivnosti analiziranja nadomestil bank in
hranilnic za plačilne storitve in izračunavanja stroškov košaric plačilnih storitev izvajati tudi v
prihodnje, predvidoma z letno frekvenco. V obravnavani analizi so vključene primerjave tistih
nadomestil, ki so veljala na zadnji dan let 2007, 2008, 2009 in 2010. Izračun indeksa 2011/2010 bi bil,
v kolikor se za leto 2011 ne bi vzelo nadomestil na zadnji dan leta, zaradi krajšega časovnega obdobja
za leto 2011 neprimerljiv z indeksi za pretekla leta. Nenazadnje ima Banka Slovenije v začetku leta
2012 namen pripraviti posodobitev analize, v kateri bodo zajeta nadomestila za leto 2011. Prav tako je
potrebno upoštevati čas, ki je potreben za pripravo ali pa dopolnitev takšne analize, kar pomeni, da
dopolnjen dokument ne bi mogel biti objavljen takoj po koncu leta 2011.
Stališče 6: pripomba na navedbo v dokumentu "… večja harmonizacija (tipizacija) in doseganje
ekonomije obsega...". Ugotovitev BS o tipizaciji in ekonomiji obsega drži le pri tipizaciji, saj bi naj v
končni fazi (srednjeročno/dolgoročni cilj) uporabljali le en standard (ISO 20022). Danes
uporabljamo TKDIS, ZC, ZBSxml, SWIFT in SEPA standard (ta temelji na ISO 20022). Pri ekonomiji
obsega pa je zadeva malo bolj kompleksna. En del plačilnega prometa, ki se je procesiral preko
Zbirnega centa (NPI sheme), je/bo migriral v interni plačilni promet (pri internih transakcijah
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odpade nadomestilo v višini 0,007 € po transakciji, ki ga oz. smo ga plačevali Bankartu), en del pa,
pri kreditnih plačilih v SEPA IKP (posebne položnice, trajni nalogi, direktne odobritve), pri direktnih
obremenitvah pa v SEPA IDD Core. Za te transakcije, ki so/bodo migrirale iz NPI shem v SEPA
plačilne sisteme, pa bomo plačevali namesto 0,007 € (pri direktnih obremenitvah 0,014 €) nekaj več
kot 0,02 €. V SEPA plačilne sisteme pa bodo migrirale tudi plačila, ki jih danes posreduje banki
nalogodajalec mimo plačilnih sistemov oz. shem - bilateralno (npr. pokojnine). Migracija plačilnega
prometa v SEPA plačilne sisteme pa je in bo (med drugim tudi zaradi vsakoletnega prilagajanja
novim Rolebook-om) banke veliko stala. Zaradi slednjega govoriti o nižjih cenah je utopija".
Mnenje Banke Slovenije: Strinjamo se z navedenimi konkretnimi podatki glede cen obdelave v
posameznih plačilnih sistemih, ob čemer se zavedamo, da je strošek (in cena) obdelave v novih SEPA
skladnih plačilnih sistemih zaradi večje kompleksnosti plačilnih shem in obdelave višji. Velja, da je
"benchmark" stroška procesiranja plačil SEPA na ravni klirinške hiše v tujini 0,01 EUR, v Sloveniji
pa (zaradi manjših volumnov) 0,02 EUR – pričakuje se, da se bo ta strošek ob zaključku migracije
znižal. Ob tem pa domače procesiranje plačil SEPA uporabnikom plačilnih storitev v Sloveniji
zagotavlja enako raven storitev, kot je veljala že pri "starih" sistemih (število ciklov, hitrost
poravnave), bankam pa omogoča, da ohranjajo vpliv na razvoj plačilnih sistemov, v katerih so
udeležene.
Vztrajamo pa pri trditvi, da SEPA omogoča ekonomije obsega, saj bodo banke s tem, ko bodo
opustile informacijsko podporo za udeležbo v številnih domačih sistemih, lahko poenotile obdelavo
domačih in čezmejnih plačil. Vseeno pa poudarjamo, da Banka Slovenije v svojem dokumentu govori
zgolj o pričakovanih ekonomijah obsega, ne pa o nižjih cenah, kot zmotno navaja ZBS v zadnjem
stavku zadevnega stališča.
Stališče 7: pripomba na navedbo v dokumentu ".... analiza je podlaga za oblikovanje politike BS, oz
stališč za oblikovanje/način zaračunavanja nadomestil". Menimo, da v tem odstavku je imela BS v
mislih politiko do oblikovanja njenih tarif (BS ima svojo tarifo za storitve plačilnega prometa) saj v
predhodnem stavku pojasnjujejo da je njihov namen da z zagotavljanjem transparentnosti nadomestil
(objava tarif vseh ponudnikov plačilnih storitev na enem mestu - spletni strani BS) izvajajo le določen
pritisk na ponudnike plačilnih storitev".
Mnenje Banke Slovenije: Pripomba se nanaša na naslednji odstavek, zapisan v Analizi nadomestil
bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev: "Na višino
nadomestil Banka Slovenije sicer ne more neposredno vplivati, saj bi s tem posegala v svobodno
gospodarsko pobudo in na področje (varstva) konkurence pri izvajanju plačilnih storitev, vseeno pa z
zagotavljanjem transparentnosti nadomestil izvaja določen pritisk na ponudnike plačilnih storitev. Ob
tem analize nadomestil predstavljajo podlago za oblikovanje politike Banke Slovenije oz. njenih
stališč glede oblikovanja oziroma načina zaračunavanja nadomestil za plačilne storitve, pri čemer je
najpomembnejše, da nadomestila s ciljem najučinkovitejše alokacije resursov odražajo relativne
stroške, ki jih ponudniki imajo z zagotavljanjem različnih plačilnih storitev. To zagotavlja tudi
spodbudo uporabnikom za uporabo najučinkovitejših plačilnih storitev."
Trditev članic ZBS, navedena v zadevnem stališču, je napačna. Odstavek, zapisan v dokumentu, se
namreč ne nanaša na oblikovanje politike Banke Slovenije glede lastnih nadomestil, temveč do
nadomestil, ki jih oblikujejo ponudniki plačilnih storitev. Z zgornjim odstavkom smo želeli poudariti,
da Banka Slovenije spodbuja oblikovanje takšnih nadomestil, ki so sorazmerna stroškom
zagotavljanja posameznih storitev. S spodbujanjem uporabnikov plačilnih storitev (preko
diferenciacije cen različnih plačilnih storitev, ki izražajo relativne stroške njihovega zagotavljanja) k
uporabi učinkovitih plačilnih storitev, pa se lahko zagotovi večjo učinkovitost pri plačevanju in s tem
manjše celotne družbene stroške.
Stališče 8: "Glede skupnih metodoloških predpostavk je naša generalna pripomba, da je povprečno
nadomestilo izračunano kot navadna (netehtana) aritmetična sredina. Bolj realno sliko bi dobili, če bi
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tarifo posamezne banke "obtežili" s številom transakcij oz. plačilnih storitev opravljenih preko te
banke".
Mnenje Banke Slovenije: Povprečno nadomestilo, ki bi bilo izračunano kot tehtana aritmetična
sredina, bi bilo pod močnim vplivom števila transakcij pri posameznih ponudnikih plačilnih storitev,
saj bi se uteži, s katerimi bi se nadomestila tehtalo, izračunalo na podlagi števila plačil posameznih
ponudnikov plačilnih storitev. Ker se uteži v času spreminjajo, takšno povprečje ne bi odražalo zgolj
sprememb v višini nadomestil, temveč tudi spremembe v tržnih deležih.
Pri pripravi dokumenta je bilo zato ocenjeno, da je primerneje, če se nadomestil ne tehta, temveč se
izračuna navadna aritmetična sredina nadomestil vseh ponudnikov plačilnih storitev, zajetih v analizo,
ki so storitev v zadevnem segmentu v posameznem letu zagotavljali.
Stališče 9: "Precejšnja odstopanja od realnega stanja povzroča tudi to da:
niso upoštevane individualne pogodbe s komitenti (praviloma gre za velike komitente, z velikim
številom transakcij, ki opravljajo storitve plačilnega prometa preko večjih bank),
niso upoštevane drugih prodajnih poti, ki jih ponuja samo nekaj ponudnikov (tak primer so
posebne položnice vplačane preko bankomatov, katerih delež (20%) je večji kot je delež (14%)
posebnih položnic vplačanih na bančnih okencih v enotah banke X,
neupoštevanje dvigov gotovine z debetno kartico na okencu drugega ponudnika plačilnih storitev
(tak primer so dvigi gotovine komitentov banke X na okencih banke Y, ki so v 59% oproščeni
plačila nadomestila (v primerih ko v kraju kjer je bil izvršen dvig gotovine ni enote banke X))".
Mnenje Banke Slovenije: Metodologija, zapisana v dokumentu, je jasna in ima za cilj zagotoviti
enostavno primerjavo nadomestil, ki jih zaračunavajo različni ponudniki plačilnih storitev. S tem so
po našem mnenju iz dokumenta korektno izključene vse specifike posameznih ponudnikov. Prav tako
velja, da je delež uporabnikov specifičnih storitev majhen.
V dokumentu je v Povzetku str. V in v Metodologiji str. 4 zapisano, katera nadomestila niso vključena
v analizo in zakaj. Zaradi relativne nepomembnosti, nerazpoložljivosti podatkov o številu transakcij
ali pa prevelike raznolikosti značilnosti oz. lastnosti ponudb tako med ponudniki plačilnih storitev kot
tudi pri posameznem ponudniku (neprimerljivost) niso zajeta nadomestila za (i) odprtje in zaprtje
(pred potekom 12 mesecev) osnovnega transakcijskega računa; (ii) vzpostavitev in uporabo sodobnih
tržnih poti (elektronska, telefonska in mobilna banka); (iii) prilivna plačila (poročevalci Banki
Slovenije podatke o številu in vrednosti transakcij poročajo praviloma po odlivni strani); (iv) plačila z
ostalo tujino (tj. plačila izven Slovenije, razen čezmejnih plačil znotraj EU); (v) dvige gotovine z
debetno kartico na okencu drugega ponudnika plačilnih storitev in dvige gotovine na bankomatih
izven Slovenije ter (vi) gotovinsko poslovanje.
Prav tako v podpoglavju 2.2 Skupne metodološke predpostavke piše, da nadomestila, ki jih imajo
ponudniki plačilnih storitev določena z individualnimi pogodbami s komitenti, v analizi niso posebej
upoštevana. Nadalje je v poglavju 4 Izračun stroškov košaric plačilnih storitev po ponudnikih
plačilnih storitev zapisano, da so nadomestila, uporabljena v izračunu stroškov košaric, podvržena
določenim predpostavkam, opisanim v metodologiji (predvsem ne upoštevajo morebitnih
individualnih popustov in paketov plačilnih storitev), ki pa so za vse ponudnike plačilnih storitev
enake.
Namen dokumenta oziroma analize nadomestil je bil ugotoviti in predstaviti spremembe višin
nadomestil za najpogostejše plačilne storitve v obdobju 31. 12. 2007 – 31. 12. 2010, in sicer tako na
ravni posameznega ponudnika plačilnih storitev kot tudi spremembe "tipičnega" nadomestila. Z
namenom omogočiti primerjavo med ponudniki plačilnih storitev, je analiza nadomestil smiselna le v
segmentih plačilnih storitev, ki jih ponujajo vsi oziroma velika večina ponudnikov plačilnih storitev in
so ustrezno "homogene".
5

Stališče 10: "Podobno kot pri točki 2.2 (Skupne metodološke predpostavke), tudi pri točki 2.3
(Predpostavke po posameznih segmentih plačilnih storitev) je postavljena izločitev internih plačil iz
analize večje ponudnike plačilnih storitev v "slabšo luč" v primerjavi z manjšimi ponudniki plačilnih
storitev. Delež internih plačil je pri večjih ponudnikih plačilnih storitev višji kot pri manjših, kar
pomeni, da je za komitente večjih ponudnikov plačilnih storitev procesiranje kreditnih plačil cenejše
kot za komitente manjših ponudnikov plačilnih storitev".
Mnenje Banke Slovenije: Zaradi večjega števila komitentov, je pri večjih ponudnikih plačilnih
storitev verjetnost, da bo izvedeno plačilo interno, sicer res višja, kljub temu pa velja, da so tudi
nadomestila za interna plačila pri večjih bankah v povprečju višja kot pri manjših oziroma pri
hranilnicah. Glej tudi mnenje Banke Slovenije, zapisano pod Stališčem 3.
Stališče 11: "Pri pregledu košarice BS plačilnih storitev v tej tabeli ugotavljamo, da podatki o številu
opravljenih transakcij v enem letu niso reprezentativni za stranke vseh bank. Za stranke banke Z
(fizične osebe) je značilno, da opravijo naslednje število transakcij/leto/stranko:
posebnih položnic preko okenca: 0,4 na leto oz. 5% od vseh plačanih posebnih položnic (in ne 31
kot je navedeno v košarici BS)
posebnih položnic preko elektronske banke: 9 na leto oz 89% od vseh plačanih posebnih položnic
(in ne 31 kot je navedeno v košarici BS)
Banka Z poleg elektronskega bančništva in plačila preko okenca nudi še cenejšo možnost plačila
položnic kot je plačilo preko okenca in sicer preko telefonske banke in preko označenih številnih
lastnih bančnih avtomatov - po teh dveh poteh stranke banke Z plačajo kar 6% posebnih položnic.
Stranke banke Z zaradi široke mreže bančnih avtomatov (40%) v 82% dvigujejo gotovino z
debetno kartico na bankomatih banke Z brezplačno. Stranka banke Z na bankomatih drugih bank
v povprečju dvigujejo le 6-krat in ne 11-krat na leto kot je navedeno v košarici BS".
Mnenje Banke Slovenije: Banka Slovenije je košarice, uporabljene v Analizi nadomestil bank in
hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev, izračunala v skladu z
metodologijo, predstavljeno v samem dokumentu, in sicer na podlagi podatkov o plačilih fizičnih oseb
v letu 2010 in številu različnih imetnikov transakcijskih računov (s tem je izločen vpliv več računov
iste fizične osebe pri različnih ponudnikih). Na enak način je bila oblikovana še košarica plačilnih
storitev za tipično pravno osebo. Košarica Banke Slovenije, tako za fizične kot za pravne osebe,
predstavlja zgolj enostavno povprečje, izračunano iz obsega transakcij vseh ponudnikov plačilnih
storitev. Košarica tako ne prikazuje povprečnega števila opravljenih plačil po posameznem
ponudniku, temveč zgolj, koliko plačil opravi posamezen tipičen komitent (tradicionalni ali ekomitent, ne glede na ponudnika) v enem letu.
Stališče 12: pripomba na navedbo v dokumentu "Primerjava med praksami posameznih bank je
nemogoča in je zato tudi težko reči, katera "cena" je pravilna in katera ne".
"Ta stavek pojasnjuje bistvo takih analiz - za številkami je skrita vsebina na osnovi katere se komitent
odloča preko katerega ponudnika plačilnih storitev bo opravljal plačilni promet. Zato bi moral biti
zapisan na začetku uvodnega dela analize in poudarjen. Ker menimo, da obstoječa metodologija
premalo upošteva prednosti poslovanja strank z velikimi bankami in potrebe zahtevnejših strank,
predlagamo, da se podatki ustrezno dopolnijo z obrazložitvami in internimi cenami, katere stranke
banke večinoma plačujejo. Še bolj objektivna pa bi bila analiza, ki bi upoštevala tudi velikost bank in
hranilnic".
Mnenje Banke Slovenije: Strinjamo se s pomislekom članic ZBS in predlagamo dopolnitev Analize
nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev v
Povzetku (v delu, ki se nanaša na oblikovanje košaric plačilnih storitev) in poglavju 4 Izračun
stroškov košaric plačilnih storitev po ponudnikih plačilnih storitev, in sicer z naslednjim besedilom:
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"Košarica plačilnih storitev predstavlja povprečnega uporabnika, pri čemer se je treba zavedati, da
samo tipizacija ("povprečenje") omogoča enostavno primerjavo različnih ponudnikov plačilnih
storitev, kar je namen Analize nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov
košaric plačilnih storitev. Ob branju pričujočega dokumenta se je vsekakor potrebno zavedati, da se
uporabniki pri različnih ponudnikih plačilnih storitev razlikujejo in da so komitenti velikih
ponudnikov deležni določenih učinkov velikosti samih ponudnikov in razvejanosti njihove poslovne
mreže (npr. večji deleži internih plačil, lažji dvigi na bankomatih lastne banke)".
Z dodanim besedilom se ne spreminjajo izhodišča dokumenta, se pa povečuje razumljivost zaključkov
oziroma rezultatov.
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