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Spoštovani, 

 

Na vaši poslovni poti je vedno veliko izzivov. Dovolite nam, da vam jih z našimi 

bančnimi storitvami in produkti pomagamo premagati. 

 

Hranilnica LON posluje že 23 let in v tem času smo si z Ljubeznivim Osebnim 

Načinom pridobili zaupanje številnih društev, obrtnikov, podjetnikov ter manjših in 

srednje velikih podjetij, ki so in bodo še naprej glavni nosilci razvoja in napredka 

Slovenije. Zato je Hranilnica LON uspešna, vseslovenska hranilnica, ki upošteva želje 

svojih strank. 

 
Z namenom potencialnega sodelovanja se vam najprej na kratko predstavljamo: 

Hranilnica LON je bila ustanovljena v letu 1992 v Kranju in ima poslovno mrežo 14-ih 

poslovnih enot razširjeno po vsej Sloveniji. 

 

Svojim strankam nudimo vse bančne storitve, potrebne za njihovo poslovanje – od 

vodenja poslovnih računov, plačilnega prometa, spletne banke, poslovnih kartic, 

depozitov z odličnimi obrestnimi merami do financiranja poslovanja (limiti, krediti, 

garancije, odkupi terjatev). 

 

Sodelujemo z Obrtno in Gospodarsko zbornico Slovenije, Slovenskim podjetniškim 

skladom, Razvojni centri in SID banko ter drugimi gospodarskimi ustanovami, tako na 

področju kreditiranja malega gospodarstva s subvencioniranimi obrestnimi merami 

kot s številnimi ugodnostmi za člane. 

 

V nadaljevanju vam nekatere izmed naših storitev podrobne predstavljamo in 

izpostavljamo še cenovno primerjavo z eno izmed slovenskih bank. 

 

 

Hranilnica LON d.d., Kranj 
Bleiweisova  cesta 2, 4000 Kranj 

tel: +386 4 28 00 777 
fax: +386 4 20 11 337 

e-pošta: info@lon.si 
www.lon.si 

 

 

mailto:info@lon.si
http://www.lon.si/
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Informativna primerjava letnega stroška poslovanja med konkurenčno 
banko in Hranilnico LON 

 

Pravne osebe 
št. 

storitev 
(letno) 

HRANILNICA 
LON 

člani OBRTNE 
ZBORNICE 

SLOVENIJE s 
kartico »Mozaik 

podjetnih« 

konkurenčna 
banka 

Vodenje računa  
stroški vodenja TRR (mesečno) 

12 
prvo leto 

BREZPLAČNO 
nato 4,35 EUR 

6,35 EUR 

Elektronska banka 
pristopnina 

1 BREZPLAČNO 30,00 EUR 

Elektronska banka 
mesečno nadomestilo za uporabo 

12 1,35 EUR 4,93 EUR 

Gotovinsko poslovanje 
polog gotovine (bankovcev) na 
okencu 

200* 
0,20 % 

od zneska 
pologa 

0,36 % 
od zneska 

pologa 

Plačilo stranki pri isti banki (interno 
plačilo) 
nalog oddan elektronsko 

50 BREZPLAČNO 0,41 EUR 

Plačilo stranki pri drugi banki 
(eksterno plačilo) 
nalog oddan elektronsko 

400 0,36 EUR 0,98 EUR 

SEPA 
direktne bremenitve (plačnik) 

150 0,20 EUR 0,41 EUR 

Plačilo v dobro računa 
priliv (interni, znotraj banke) 

100 Brezplačno 0,12 EUR 

Poslovna kartica Activa Maestro 1 Brezplačno Brezplačno 
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Poslovna kartica Activa 
MasterCard 
letna članarina 

1 
prvo leto 

BREZPLAČNO 
nato 28,00 EUR 

40,00 EUR 

Letni strošek uporabe 
bančnih storitev 

 270,20 EUR** 835,36 EUR 

Komitenti Hranilnice LON 
prihranite 

 565,16 EUR 

* letno povprečje pologov 40.000,00 EUR 

** stroški prvi leto; stroški drugo leto znašajo 350,40 EUR 

 

Vir: spletni strani hranilnice in banke ter javno dostopni podatki v tarifah, september 2015. 

 

 

Zgornji izračun je informativen in narejen na podlagi povprečnega poslovanja več 

podjetij, zato vam z veseljem pripravimo ponudbo in izračun, ki bosta ustrezala vašim 

potrebam in dejanskemu poslovanju. 

 

Za več informacij se lahko osebno oglasimo pri vas. Lahko pa nas tudi vi obiščete v 

naši Poslovni enoti v Grosupljem, na Kolodvorski cesti 3, nas pokličete na številko 01 

32 05 514 ali pošljete elektronsko sporočilo na tea.indof@lon.si.  

 

 

Veselimo se sodelovanja z vami. 

 

 

         Marta Urbančič Rombo 

            vodja poslovne enote  

 

Grosuplje, oktober 2015 


