SAZEBNÍK SG EQUIPMENT FINANCE CZECH REPUBLIC S.R.O.
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PŘEHLED POPLATKŮ A SMLUVNÍCH POKUT
ČÁST A
VŠEOBECNÉ POPLATKY ke všem finančním produktům
Název úkonu

Výše bez DPH *)

Vypracování smlouvy (zpracování žádosti o financování)

6.000 Kč

Vyhotovení smlouvy v cizím jazyce

5.000 Kč

Zaslání přehledu poplatků a smluvních pokut poštou
Zrušení smlouvy před její účinností
Úprava dohodnutých platebních podmínek (změna
splátkového kalendáře / předpisu splátek) – na žádost
klienta

100 Kč
15.000 Kč
1 smlouva 6.000 Kč
2 – 3 smlouvy 4.000 Kč/smlouva
4 a více smluv 3.000 Kč/smlouva
1 smlouva 6.000 Kč

Změna smlouvy: subjektu smlouvy / postoupení smlouvy /
postoupení práv a povinností / svolení s podnájmem
předmětu na 3. subjekt po účinnosti smlouvy

2 – 3 smlouvy 4.000 Kč/smlouva
4 a více smluv 3 000 Kč/smlouva
V případě fúze, rozdělení, vkladu podniku sleva
z poplatku 50%
1 smlouva 3.000 Kč

Změna identifikačních údajů klienta (např. adresa, právní
forma, název)
Poplatek za zpracování podkladů pro změny smlouvy při
nerealizování této změny (důvody na straně klienta)

2 – 3 smlouvy 2.500 Kč/smlouva
4 – 9 smluv/ 2.000 Kč/smlouva
10 a více smluv - individuálně
5.000 Kč

Financování technického zhodnocení předmětu

6.000 Kč/smlouva

Souhlas s provedením technického zhodnocení předmětu
Každý jednotlivý úkon spojený s registrací či změnou v
registru vozidel (pokud je SGEF zapsána jako vlastník a
provozovatel v případě operativního leasingu a příslušný
úkon neprovede klient)

1.000 Kč/ smlouva

Zpracování přehledu plateb
Potvrzení o plnění platebních povinností klienta
Identifikace / zpracování jednotlivé nesprávné platby (např.
chybný variabilní symbol, přeplatek, chybná měna, atd.)
Úschova TP ve SGEF z důvodu na straně klienta

3.000 Kč/ smlouva
1.500 Kč/smlouva
2 - 4 smlouvy 1.000 Kč / smlouva
5 a více smluv 800 Kč / smlouva
1.000 Kč/ smlouva
500 Kč
2.000 Kč / TP
Do 5 listů 1.000 Kč

Vystavení náhradní dokumentace

Změna pojištění – vyjmutí z rámcové smlouvy SGEF na
žádost klienta

Změna pojištění – v rámci pojistných smluv SGEF na
žádost klienta

Nad 5 listů 3.000 Kč
Do 3 let od účinnosti smlouvy individuálně, min.
10.000 Kč
Po 3. roce trvání smlouvy 0,15% z pořizovací
ceny, min. 10.000 Kč
1 smlouva 3.000 Kč
2 – 3 smlouvy 2.500 Kč/smlouva
4 a více smluv 2.000 Kč/smlouva
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Vystavení prvotního dokladu povinného ručení

0 Kč

Zpracování přehledu pojištění jednotlivých předmětů

1.500 Kč

Vystavení plné moci v listinné podobě

500 Kč/ks
1 smlouva 6.000 Kč

Změna zajištění v průběhu smlouvy/vyjmutí předmětu

2 – 3 smlouvy 4.000 Kč/smlouva
4 a více smluv 3.000 Kč/smlouva
1 smlouva 6.000 Kč
2 – 3 smlouvy 4.000 Kč/smlouva
4 a více smluv 3.000 Kč/smlouva
Při zpracování do 12 měsíců od účinnosti nebo 2
měsíce před řádným ukončením příplatek 100%

Předčasné ukončení smlouvy dohodou / předčasné
splacení závazku ze smlouvy

Zaslání směnky/osobní doručení na adresu klienta na
žádost klienta
Jednostranné ukončení smlouvy o úvěru příjemcem
financování - platí pro smlouvy uzavřené do 18.10.2016

500 Kč
5% z nesplacené jistiny
1x za dobu trvání 0 Kč

Výpočet předčasného ukončení / splacení smlouvy

každý další výpočet 1.000 Kč

Ukončení/změna smlouvy v důsledku totální škody /zničení
předmětu či jeho části
Změna / ukončení smlouvy v důsledku reklamace předmětu
či jeho části
Souhrn administrativních úkonů při řádném ukončení
smlouvy
Zaslání upomínky k úhradě dlužné částky nebo plnění
ostatních povinností

4.000 Kč/smlouva
6.000 Kč/smlouva při odprodeji zbytků předmětu 3.
osobě
Leasing, splátkový prodej: 10.000 Kč/smlouva
Úvěr: 3.000 Kč/smlouva
1.500 Kč/smlouva
(individuální podmínky / více jak 4 smlouvy)
1. upomínka 0 Kč
2. upomínka 500 Kč

Zaslání výzvy k úhradě dlužné částky nebo plnění ostatních
povinností
Zaslání výzvy před předáním do správy inkasní agentury

1.000 Kč

Uzavření dohody o uznání dluhu a splátkách

4.000 Kč

Ukončení smlouvy výpovědí SGEF

10.000 Kč

Zpětvzetí podmíněné výpovědi smlouvy

5.000 Kč

Neuposlechnutí výzvy k vrácení předmětu

20.000 Kč

Podání trestního oznámení

5.000 Kč

Předání klienta do správy inkasní agentury

5.000 Kč

500 Kč

ČÁST B
I. VŠEOBECNÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY ke všem finančním produktům
Úrok z prodlení

0,05% z dlužné částky denně

Smluvní pokuta za každou vystavenou penalizační fakturu

750 Kč

Odstoupení od smlouvy článek 1 VOP / článek 1 příslušné
smlouvy

5% z pořizovací ceny financovaného předmětu
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Prodlení s nepeněžitými závazky klienta (např. při předání
nebo vrácení originálů dokumentů)

5.000 Kč

II. OSTATNÍ SMLUVNÍ POKUTY
související s leasingovou smlouvou
Porušení smluvních podmínek smlouvy
Předčasné ukončení smlouvy dle článku 9 VOP / článku 9
leasingové smlouvy

individuální podmínky sjednané ve smlouvě
5% z pořizovací ceny financovaného předmětu

II. OSTATNÍ SMLUVNÍ POKUTY
související se smlouvou o úvěru
Porušení smluvních podmínek smlouvy
Předčasná splatnost smlouvy dle článku 8 VOP / článku 8
smlouvy o úvěru

individuální podmínky sjednané ve smlouvě
5% z celkové výše poskytnutého úvěru

III. OSTATNÍ SMLUVNÍ POKUTY
související se smlouvou o splátkovém prodeji
Porušení smluvních podmínek smlouvy

individuální podmínky sjednané ve smlouvě

Předčasná splatnost smlouvy dle článku 8 VOP / článku 8
smlouvy o splátkovém prodeji

5% z nákupní ceny financovaného předmětu

VYSVĚTLIVKY:
*) poplatek může být účtován v měně smlouvy
SGEF – SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
VOP – Všeobecné obchodní podmínky SGEF (platí pro smlouvy uzavřené do 31.12.2013)

