SADZOBNÍK SG EQUIPMENT FINANCE CZECH REPUBLIC S.R.O. –
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA
Platný od 18.02.2019

PREHĽAD POPLATKOV A ZMLUVNÝCH POKÚT
ČASŤ A
VŠEOBECNÉ POPLATKY ku všetkým finančným produktom
Názov úkonu

Výška bez DPH

Vypracovanie zmluvy (spracovanie žiadosti o financovanie)

240 EUR

Vypracovanie zmluvy v cudzom jazyku

200 EUR

Zaslanie prehľadu poplatkov a zmluvných pokút poštou
Zrušenie zmluvy pred jej účinnosťou
Úprava dohodnutých platobných podmienok (zmena
splátkového kalendára) – na žiadosť klienta
Zmena subjektu zmluvy / postúpenie práv a povinností/ súhlas s
podnájmom predmetu na 3. subjekt po prevzatí predmetu

Zmena identifikačných údajov klienta (napr. adresa, názov)

Príprava plnej moci v priebehu trvania zmluvy na žiadosť klienta
Poplatok za spracovanie podkladov pre zmeny zmlúv pri
nerealizácii tejto zmeny (z dôvodov na strane klienta)
Financovanie technického zhodnotenia predmetu
Súhlas s vykonaním technického zhodnotenia predmetu
Spracovanie prehľadu platieb
Potvrdenie o plnení platobných povinností klienta
Identifikácia/spracovanie nesprávnej platby (napr. chybný
variabilný symbol, preplatok, chybná mena)
Vystavenie náhradnej dokumentácie
Zmena poistenia – odobranie z rámcovej zmluvy SGEF – na
žiadosť klienta
Zmena poistenia – v rámci poistných zmlúv SGEF – na žiadosť
klienta
Vystavenie prvotného dokladu povinného zmluvného poistenia
Spracovanie prehľadu poistenia jednotlivých predmetov
Ohlásenie zániku daňovej povinnosti pre daň z motorových
vozidiel v priebehu trvania zmluvy
Zmena zabezpečenia v priebehu zmluvy/ vyňatie predmetu

5 EUR
600 EUR
1 zmluva 240 EUR
2 - 3 zmluvy 160 EUR / zmluva
4 a viac zmlúv 120 EUR / zmluva
1 zmluva 240 EUR
2 - 3 zmluvy 160 EUR / zmluva
4 a viac zmlúv 120 EUR / zmluva
V prípade fúzie, rozdelenia, vkladu podniku
zľava 50%
1 zmluva 60 EUR
2 - 3 zmluvy 50 EUR / zmluva
4 - 9 zmlúv 40 EUR / zmluva
10 a viac zmlúv - individuálne
20 EUR/ks
5 a viac vozidiel 10 EUR/ks
200 EUR
240 EUR / zmluva
40 EUR / zmluva
60 EUR / zmluva
2 – 4 zmluvy 40 EUR / zmluva
5 a viac zmlúv 32 EUR / zmluva
40 EUR / zmluva
20 EUR
Do 5 listov 40 EUR
Nad 5 listov 120 EUR
Do 3 rokov od účinnosti zmluvy individuálne,
min. 400 EUR
Po 3. roku trvania zmluvy 0,15% z obstarávacej
ceny, min. 400 EUR
1 zmluva 120 EUR
2 - 3 zmluvy 100 EUR / zmluva
4 a viac zmlúv 80 EUR / zmluva
0 EUR
60 EUR
150 EUR
1 zmluva 240 EUR
2 - 3 zmluvy 160 EUR / zmluva
4 a viac zmlúv 120 EUR / zmluva
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Predčasné ukončenie zmluvy dohodou/predčasné splatenie
záväzku zo zmluvy

1 zmluva 240 EUR
2 - 3 zmluvy 160 EUR / zmluva
4 a viac zmlúv 120 EUR / zmluva

Zaslanie zmenky/osobitné doručenie na adresu klienta na
žiadosť klienta
Jednostranné ukončenie zmluvy o úvere príjemcom
financovania - platné pre zmluvy podpísané do 9.11.2016
Výpočet predčasného ukončenia/splatenia zmluvy
Zmena / ukončenie zmluvy v dôsledky totálnej škody/zničenia
predmetu či jeho časti
Zmena / ukončenie zmluvy v dôsledky reklamácie predmetu či
jeho časti
Súhrn administratívnych úkonov pri riadnom ukončení zmluvy
Zaslanie upomienky k úhrade dlžnej čiastky alebo plnenie
ostatných povinností
Zaslanie výzvy k úhrade dlžnej čiastky alebo plnenie ostatných
povinností

20 EUR
5% z nesplatenej istiny
1x po dobu trvania zmluvy 0 EUR, každý ďalší
výpočet 40 EUR
160 EUR / zmluva
240 EUR / zmluva pri odpredaji 3. osobe
Leasing, splátkový predaj: 400 EUR
Úver: 120 EUR
60 EUR / zmluva
(individuálne podmienky / viac ako 4 zmluvy)
1. upomienka 0 EUR
2. upomienka 20 EUR
20 EUR

Zaslanie výzvy pred predaním do správy inkasnej agentúry

40 EUR

Uzatvorenie dohody o uznanie dlhu a splátkach

160 EUR

Ukončenie zmluvy výpoveďou SGEF
Odvolanie podmienenej výpovede zmluvy
Neuposlúchnutie výzvy k vráteniu predmetu
Podanie trestného oznámenia
Odovzdanie klienta do správy inkasnej agentúry

400 EUR
200 EUR
800 EUR
200 EUR
200 EUR
ČASŤ B

I. VŠEOBECNÉ SANKCIE A ZMLUVNÉ POKUTY ku všetkým finančným produktom
Úrok z omeškania
Zmluvná pokuta za každú vystavenú penalizačnú faktúru
Odstúpenie od zmluvy článok 1 VOP

0,05% z dlžnej čiastky denne
35 EUR
5% z obstarávacej ceny financovaného
predmetu

Omeškanie s nepeňažitými záväzkami klienta (napr. pri
200 EUR
odovzdaní alebo vrátení originálov dokumentov)
II. OSTATNÉ ZMLUVNÉ POKUTY
súvisiace s leasingovou zmluvou
Porušenie zmluvných podmienok zmluvy
individuálne podmienky dohodnuté v zmluve
5% z obstarávacej ceny financovaného
Predčasné ukončenie zmluvy podľa článku 9 VOP
predmetu
III. OSTATNÉ ZMLUVNÉ POKUTY
súvisiace so zmluvou o úvere
Porušenie zmluvných podmienok zmluvy
individuálne podmienky dohodnuté v zmluve
Predčasné splatnosť zmluvy podľa článku 8 VOP
5% z celkovej výšky poskytnutého úveru
IV. OSTATNÉ ZMLUVNÉ POKUTY
súvisiace so zmluvou o splátkovom predaji
Porušenie zmluvných podmienok zmluvy
individuálne podmienky dohodnuté v zmluve
Predčasná splatnosť zmluvy podľa článku 8 VOP
5% z nákupnej ceny financovaného predmetu
VYSVETLIVKY:
SGEF – SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.- organizačná zložka
VOP – Všeobecné obchodné podmienky SGEF

