
 
 

 

 

 
 

GLOSAR 

Ta dokument natančneje opredeljuje posamezne izraze mBills terminologije, vezane na mBills 
denarnico. 

 

 
Izraz Opredelitev 

mBills mobilna 
denarnica 

Ponudnik ponuja mBills mobilno aplikacijo, ki ima funkcijo mobilne 
denarnice 

Vodenje mobilne 
denarnice 

Ponudnik mobilne denarnice upravlja mobilno denarnico, da jo 
uporabnik lahko koristi. 

Izdaja debetne kartice 
Mastercard 

Ponudnik mobilne denarnice izda plačilno kartico Mastercard, povezano 
z mobilno denarnico uporabnika. Znesek vsake transakcije, izvedene s 
kartico, se odtegne neposredno in v celoti iz uporabnikove mobilne 
denarnice. 

Kreditno plačilo Ponudnik mobilne denarnice po navodilih uporabnika nakaže denar iz 
mobilne denarnice uporabnika prejemniku plačila na drug bančni račun. 

Nakazilo drugemu 
uporabniku na mobilno 
denarnico 

Ponudnik mobilne denarnice po navodilih uporabnika nakaže denar iz 
mobilne denarnice uporabnika v mobilno denarnico drugega 
uporabnika. 

Plačila na prodajnih 
mestih 

Ponudnik mobilne denarnice da na voljo uporabniku mobilne 
denarnice možnost plačevanje na prodajnih mestih z uporabno mobilne 
denarnice. 

Direktna obremenitev Uporabnik mobilne denarnice dovoli ponudniku, da v imenu uporabnika 
mobilne denarnice naroči prenos denarnih sredstev iz transakcijskega 
računa uporabnika pri njegovi banki v uporabnikovo mobilno denarnico. 
Zneski se lahko spreminjajo. 

Gotovina Uporabnik mobilne denarnice si lahko iz svoje mobilne denarnice 
izplača ali vplača gotovino. 

E-račun Ponudnik mobilne denarnice ponuja uporabniku mobilne denarnice 
prijavo na e-račun, prejem e-računa in plačilo e-računa. 

mBills paket mBills paket je nabor posameznih storitev ponudnika, ki so na voljo 
uporabnikom mobilne denarnice 

Potrdilo Ponudnik mobilne denarnice uporabniku mobilne denarnice da na voljo 
potrdilo za vsako opravljeno transakcijo. 

UPN (položnica) Ponudnik mobilne denarnice ponuja imetniku, da kreditno plačilo lahko 
poravna preko UPN (položnica). 
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Dokument z informacijami o 

nadomestilih 

 

Ime ponudnika računa: Mbills d.o.o. 

Naziv računa: mBills račun 

Datum: 8.6.2021 

 

• Ta dokument vsebuje informacije o nadomestilih za uporabo glavnih storitev, vezanih na 

mobilno denarnico in vam bo pomagal pri primerjavi teh nadomestil za druge ponudnike. 

 
• Nadomestila se lahko uporabljajo tudi za uporabo storitev, vezanih na denarnico, ki jih 

ni v tem dokumentu. Popolne informacije so na voljo Mbills ceniku, Splošnih pogojih 

poslovanja https://www.mbills.si/pogoji-in-cenik/ 

 
• Glosar izrazov, ki se uporabljajo v tem dokumentu, je na voljo brezplačno. 

 
Storitve Nadomestilo 

Splošne storitve vezane na račun 

Odprtje mobilne denarnice brez nadomestila 

Zaprtje mobilne denarnice brez nadomestila 

Vodenje mobilne denarnice:  

Paket mBills Enostavni brez nadomestila 

Paket mBills Napredni Mesečno 1,99 € 

Skupno letno nadomestilo 19,10 € 

Paket mBills Mladi Mesečno 1,49 € 

Skupno letno nadomestilo 14,30 € 

Plačila razen kartic 

Plačilo s prikazom mBills črtne ali QR kode brez nadomestila 

Plačilo UPN (položnice) ali e-računa brez nadomestila 

Plačilo UPN (položnice) ali e-računa z bančnega 

računa s SEPA DD (kadar uporabnik za plačilo v 

mBills nima dovolj dobroimetja) 

0,50 € 

Kartice in gotovina 

Gotovina:  

Vplačilo gotovine na Petrolu 0,9 % od zneska 

Izplačilo gotovine na Petrolu 0,9 % od zneska 

Kartica mBills Mastercard:  

Dvig gotovine na bankomatu v EU 0,50 € 

Dvig gotovine na bankomatu izven EU 

ali na POS terminalu 

1,5 % od zneska, min. 2 €, max. 150€ 

Prvo naročilo in uporaba kartice mBills 

Mastercard, ki 

niso transakcije “Quasi Cash” 

brez nadomestila 

Transakcije “Quasi Cash” 1,5% od zneska, min. 2 €, 

http://www.mbills.si/pogoji-in-cenik/
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Kartica mBills Mastercard Mini 1,49 €/kartico mesečno 

Zamenjava ali ponovna izdelava kartice 

(v primeru izgube, kraje ali na željo uporabnika) 

5,99 € 

Preklic naročila kartice 5,99 € 

Blokada kartice mBills Mastercard v aplikaciji 

mBills 

brez nadomestila 

Blokada mBills Mastercard kartice s strani 

podjetja MBILLS 

9,00 € 

Neutemeljene poizvedbe kartičnih transakcij 9,00 € 

Druge storitve 

Prenos sredstev iz druge kartice v mBills 

denarnico 

1,5% od zneska prenosa 

Ročno usmerjanje nakazil v mobilno denarnico 

uporabnika 

2,00 € 

Nadomestilo za neaktivnost* 1 % od zneska, min. 2 €, max. 

50 € 

Prenos denarja na svoj bančni račun 0,50 € 

Nakazilo drugi osebi na telefonsko številko brez nadomestila 

Uporaba šparovčka brez nadomestila 

Apple Pay, Garmin Pay in Fitbit Pay brez nadomestila 


