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Cenik drugih mBills storitev za uporabnike – fizične osebe

Paket mBills Enostavni Paket mBills Napredni Paket mBills Mladi

Uporaba aplikacije ✔️ ✔️ ✔️

Plačilo s prikazom mBills črtne ali QR kode ✔️ ✔️ ✔️

Plačilo UPN ali e-računa ✔️ ✔️ ✔️

Nakazilo drugi osebi na telefonsko številko ✔️ ✔️ ✔️

Polnjenje mBills denarnice z bančnega 
računa ✔️ ✔️ ✔️

Vplačilo gotovine 0,9 % od zneska
brezplačno do vklj. 

500 € mesečno, nato 
0,9 % od zneska

brezplačno do vklj. 
500 € mesečno, nato 

0,9 % od zneska

Izplačilo gotovine 0,9 % od zneska
brezplačno do vklj. 

500 € mesečno, nato 
0,9 % od zneska

brezplačno do vklj. 
500 € mesečno, nato 

0,9 % od zneska

Naročilo in uporaba kartice mBills
Mastercard ✔️ ✔️

Apple Pay, Garmin Pay in Fitbit Pay ✔️ ✔️

Kartica mBills Mastercard Mini - 1,49 €/kartico 
mesečno

1,49 €/kartico 
mesečno

Uporaba šparovčkov 1 10 10

Naročnina na paket brezplačno 1,99 € mesečno 1,49 € mesečno

Prenos denarja na svoj bančni račun 0,50 €

Dvig gotovine na bankomatu v EU 0,50 €

Dvig gotovine na bankomatu izven EU ali na POS terminalu 1,5 % od zneska, min. 2 €

Naročilo in uporaba kartice mBills Mastercard Mini 1,49 €/kartico mesečno

mBills paketi za uporabnike – fizične osebe

Plačilo UPN ali e-računa z bančnega računa s SEPA DD (kadar uporabnik za 
plačilo v mBills nima dovolj dobroimetja) 0,50 € 

Zamenjava ali ponovna izdelava kartice (v primeru izgube, kraje ali na željo
uporabnika) 5,99 €

Preklic naročila kartice 5,99 €

Transakcije “Quasi Cash” (uporaba kartice za nakup potovalnih čekov, 
kriptovalut, tuje gotovine, loterijskih listkov, srečk, igralnih žetonov, dobroimetja, 
vavčerjev, ki so zamenljivi za gotovino, plačilo različnih stav, prenos sredstev ipd.)

1,5 % od zneska, min. 2 €, max. 150 € 
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Blokada mBills Mastercard kartice v aplikaciji mBills brezplačno

Blokada mBills Mastercard kartice s strani podjetja MBILLS 9,00 €

Neupravičena reklamacija transakcije s kartico 9,00 €

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 €

Vplačilo gotovine za osebno neidentificirane uporabnike 0,9 % od zneska

Pojasnila

Mesečni strošek mBills paketa za uporabnike se zaračuna in plača vnaprej in velja do konca istega dneva v naslednjem
mesecu (ali zadnjega dneva v mesecu, če to ni možno). Naslednji obračunski dan je na zadnji dan veljavnosti paketa.
Prehodi v paket mBills Napredni, v paket mBills Mladi ali med paketoma mBills Mladi in mBills Napredni so možni s
takojšnjo spremembo. Ostali prehodi so možni po izteku obračunskega obdobja. Uporabniku, ki v svoji mBills mobilni
denarnici na dan obračuna paketnega nadomestila ne bo imel dovolj sredstev za plačilo paketa, se storitve paketa
začasno omejijo.

Paket mBills Mladi je na voljo uporabnikom, ki so mlajši od 26 let.

Storitev kartice mBills Mastercard za otroke bo na voljo od januarja 2021 dalje.

Nadomestilo za neaktivnost se zaračuna mBills uporabnikom, ki imajo v mBills mobilni denarnici dobroimetje in več kot 6
mesecev niso opravili transakcije z mBills denarnico ali kartico mBills Mastercard. Nadomestilo se zaračuna mesečno glede
na stanje v mBills denarnici in se odšteje od uporabnikovega dobroimetja.


