SAZEBNÍK POPLATKŮ

vydávaný v souladu se
Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční
leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami
obchodní společnosti Credium, a.s.
platný od 1. 1. 2011
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I.

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti
Credium, a.s. (dále jen „Společnost“) v případech:
-

kdy klient, který uzavřel se Společností leasingovou smlouvu nebo úvěrovou
smlouvu, požádá o změnu některé skutečnosti týkající se smluvního vztahu
mezi klientem a Společností (např. o postoupení práv a povinností
z leasingové/úvěrové smlouvy, odklad splátek, aj.),

-

kdy klient, který uzavřel se Společností leasingovou smlouvu nebo úvěrovou
smlouvu, požádá o provedení jiného úkonu v souvislosti se smlouvou (např.
vyhotovení písemné kupní smlouvy),

-

nebo pokud v důsledku porušení povinností klienta, který uzavřel se
Společností leasingovou smlouvu nebo úvěrovou smlouvu, vyplývajících ze
smlouvy nebo všeobecných obchodních podmínek/úvěrových podmínek,
dojde k upomínání, příp. jinému nucenému vymáhání splnění této povinnosti
(např. zasílání upomínek, vyúčtování smluvních pokut a úroků z prodlení).

2. Platné znění Sazebníku je k dispozici v písemné formě v sídle a na pobočkách
Společnosti, v elektronické podobě na internetových stránkách Společnosti
(www.credium.cz).
3. V případě nutnosti vyplnění formuláře k provedení úkonu zašle Společnost
klientovi formulář žádosti s uvedením podmínek a postupu případné změny.
Klient je povinen vyplněný a podepsaný formulář obratem doručit Společnosti.
Společnost je oprávněna žádosti klienta nevyhovět i bez udání důvodu.

II.
VOP
ÚP
LS
ÚS
PL
PF
OP
SK
FON
FOP
PO
CRD

Definice pojmů
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Credium, a.s. pro finanční
leasing movitých věcí (vozidel)
Úvěrové podmínky společnosti Credium, a.s.
leasingová smlouva
úvěrová smlouva
předmět leasingu (u finančního a operativního leasingu)
předmět financování (u úvěrové smlouvy)
obchodní případ
splátkový kalendář
fyzická osoba nepodnikající
fyzická osoba podnikající
právnická osoba
společnost Credium, a.s.

III.

Poplatky v rámci řádného spravování LS (operativní i finanční
leasing)

Poplatky v rámci řádného spravování LS (operativní i finanční leasing)
Úkon
Výše poplatku
Změna identifikačních údajů klienta
bez poplatku
Změna data splatnosti leasingových splátek
1.500,- Kč + DPH
Zkrácení doby financování
bez poplatku
10 % z celkové výše
měsíční splátky (včetně
DPH, bez pojištění) za
Odklad splátek
každý odkládaný
měsíc; min. 2.000,- Kč,
max. 20.000,- Kč
Mimořádná splátka
bez poplatku
Souhlas s užíváním PL třetí osobou/s podnájmem PL
1.000,- Kč + DPH
rozšíření pojistné smlouvy, zvýšení zabezpečení
500,- Kč + DPH
Změna pojištění PL
ostatní změny v pojištění
5.000,- + DPH
Smluvní
převzetí ve standardní lhůtě, tj. do 15-ti kalendářních dnů od přijetí
6.000,- Kč + DPH
dluhu novým klientem kompletní žádosti
dle § 531 odst. 1 z FON na FOP v rámci jedné osoby a obráceně
3.000,- Kč + DPH
ObčZ
(dodatkem)
Převzetí dluhu novým klientem ze zákona nebo rozhodnutím soudu
bez poplatku
Potvrzení o trvání LS apod.
100,- + DPH
Poplatek za příjem platby v hotovosti
100,- Kč + DPH
Vyhotovení písemné kupní smlouvy
300,- + DPH
Zaslání daňového dokladu
300,- Kč + DPH
Upomínka, výzva ke splnění povinnosti
100,- Kč + 0% DPH

IV.

Poplatky účtované v rámci předčasného ukončení LS na žádost
klienta (jednorázové doplacení + pojistné události mající za následek
trvalé vyřazení PL nebo odcizení PL)

Úkon
Finanční leasing – vyčíslení aktuální výše dlužné částky na základě žádosti
klienta (nejedná se o tabulku umoření)
Finanční leasing
Operativní leasing

do 24 měsíců od uzavření smlouvy
po 24 měsících od uzavření smlouvy

Výše poplatku
první výpočet zdarma;
každý další výpočet 500,Kč + DPH
10.000,- Kč + DPH
5.000,- Kč + DPH
dle rámcové smlouvy

V.

Poplatky v rámci řádného spravování ÚS

Poplatky v rámci řádného spravování ÚS
Úkon
Změna identifikačních údajů klienta
Změna data splatnosti splátek úvěru
Zkrácení doby financování ÚS

Odklad splátek

Mimořádná
splátka
Souhlas s užíváním PF třetí osobou/s podnájmem PF
rozšíření pojistné smlouvy, zvýšení zabezpečení
Změna
pojištění PF
ostatní změny v pojištění
ve standardní lhůtě, tj. do 15-ti kalendářních dnů od přijetí kompletní
žádosti
Převod ÚS
z FON na FOP v rámci jedné osoby a obráceně (dodatkem)
Převzetí dluhu novým klientem ze zákona nebo rozhodnutím soudu
Poplatek za příjem platby v hotovosti

Výše poplatku
bez poplatku
1.500,- Kč + DPH
bez poplatku
10 % z celkové výše
měsíční splátky
(včetně DPH, bez
pojištění) za každý
odkládaný měsíc;
min. 2.000,- Kč,
max. 20.000,- Kč
bez poplatku
1.000,- Kč + DPH
500,- + DPH
5.000,- + DPH
6.000,- Kč + DPH
3.000,- + DPH
bez poplatku
100,- + DPH

VI.

Poplatky při předčasném ukončení ÚS

VII.

Poplatky účtované v rámci nuceného vymáhání a po předčasném
ukončení OP*

