CENIK

za potrošnike
SPREMEMBE POGODBE NA ZAHTEVO STRANKE
strošek brez DDV
Finančni reprogram (sprememba finančnih pogojev sklenjene pogodbe)
0,10% od vrednosti pogodbe
Nefinančni reprogram (sprememba zavarovanja, dinamike plačil…)
0,10% od vrednosti pogodbe
Priprava pogodbenega dodatka zaradi statusne spremembe leasingojemalca
20,00 EUR (na posamezno pogodbo)
STROŠKI ZARADI KRŠITVE POGODBE
Strošek opomina*
7,90 EUR
Unočevanje menic
20,00 EUR
Strošek izterjave oziroma ureditve manjkajoče ali pomanjkljive dokumentacije
20,00 EUR
1. poziv za dostavo mankajoče ali pomanjkljive dokumentacije
0,00 EUR
2. poziv za dostavo mankajoče ali pomanjkljive dokumentacije**
12,00 EUR
Strošek odstopa od pogodbe s strani leasingojemalca
0,00 EUR
Strošek odstopa od pogodbe s strani leasingodajalca***
50,00 EUR
Ureditev in/ali plačilo zavarovanja predmeta leasinga v imenu stranke
20,00 EUR
Ureditev registracije, podaljšanja registracije ali odjava vozil
20,00 EUR
Izdaja soglasja odjava za odjavo in prijavo vozila zaradi zamude podaljšanja registracije
8,20 EUR
Soglasje k vlogi za izdajo pooblastila za vožnjo v tujini
5,00 EUR
Posredovanje podatkov o predmetu leasinga ali duplikatov dokumentov
20,00 EUR
Administrativni stroški povezani z obravnavo / izterjavo zahtevkov tretjih oseb
4,10 EUR
(zahtevki iz Slovenije)
Administrativni stroški povezani z obravnavo / izterjavo zahtevkov tretjih oseb
8,20 EUR
(zahtevki iz tujine)
Prefakturiranje obratovalnih stroškov nepremičnine (voda, elektrika, plin ..)
20,00 EUR
Upravljanje objekta na zalogi
20,00 EUR / mesec
Priprava nepremičnine na prodajo (čiščenje, urejanje okolice, druga popravila)
50,00 EUR
Prevoz vozila oziroma predmeta leasinga (fizično ali avtovleka)
dejanski stroški izvajalca
Prevzem predmeta v posest
dejanski stroški izvajalca
Priprava vozila za prodajo (pranje, notranje čiščenje, poliranje, servisiranje)
dejanski stroški izvajalca
Ležarina za vozilo
dejanski stroški
Ležarina za opremo - strošek skladiščenja (cena za kos)
dejanski stroški
DRUGE STORITVE
Priprava in izdaja potrdil, dovoljenj, soglasij in drugih izjav ter standardnih pogodb
15,00 EUR
Dajatev za odjavljena vozila (skladno z Zakonom o dajatvah na motorna vozila)
dejanski stroški
Priprava nestandardne pogodbe in dodatkov****
0,10% od vrednosti pogodbe oz. min. 50,00 EUR
Priprava enostavne nestandardne pogodbe in dodatkov k pogodbi****
0,05% od vrednosti pogodbe oz. min 25,00 EUR
Strošek izdaje in posredovanja računa v papirni obliki
1,20 EUR
Ogled in popis zaloge vozil
Storitev opravljena v Sloveniji
30,00 EUR
Storitev opravljena v tujini
250,00 EUR
Ureditev ZK stanja za nepremičnine
Storitev opravljena v Sloveniji
30,00 EUR
Storitev opravljena v tujini
250,00 EUR
Strošek postopka cenitve nepremičnine in opreme
Storitev opravljena v Sloveniji
30,00 EUR
Storitev opravljena v tujini
250,00 EUR
Ogled in popis vrnjenih ali odvzetih predmetov leasinga - primopredaja in koordinacija
Storitev opravljena v Sloveniji
dejanski stroški izvajalca
Storitev opravljena v tujini
dejanski stroški izvajalca
Strošek postopka cenitve vozila
Storitev opravljena v Sloveniji
dejanski stroški cenilca
Storitev opravljena v tujini
dejanski stroški cenilca
PRAVNE STORITVE
Vložitev predloga za izvršbo
30,00 EUR
Taksa za vložitev predloga za izvršbo
tarifa sodnih taks
Poizvedovanje o premoženju leasingojemalca
dejanski stroški pristojnega organa
Stroški rubeža
dejanski stroški izvršitelja
Udeležba na rubežu
50,00 EUR oziroma po odvetniški tarifi
Ostali sodni stroški (udeležba na obravnavi, …)
50,00 EUR oziroma po odvetniški tarifi
Enostavna soglasja, dovoljenja, pooblastila
25,00 EUR
Vknjižbeno dovoljenje
50,00 EUR
Pogodbe o prenosu lastninske pravice na nepremičnini
50,00 EUR
Sporazum o razvezi leasing pogodbe
70,00 EUR
Pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini družbe
70,00 EUR
Izbrisna pobotnica
50,00 EUR
Pregled pogodb, ki jih predloži komitent in se nanašajo na obstoječe poslovno
70,00 EUR
razmerje med družbo in komitentom
Vložitev ZK predloga
40,00 EUR
Overitve
po notarski tarifi
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V ceni storitev je obračunan DDV po stopnji 22%.
Stroški opomina:
* Stroški opomina so sestavljeni iz naslednjih postavk: izpis 1,20 EUR, položnica 0,04 EUR, kuverte pri nakladi 2.000 kom 0,043 EUR, znamka 0,23 EUR, ostalo (papir, črnilo, kartuša) 0,10 EUR, delavec oddelka izterjave (priprava podatkov) 2,60 EUR, delavec oddelka izterjave (pregled) 3,70 EUR. Stroški opomina za fizične osebe se zaračunavajo skladno s 27.a členom ZVPot.
V primeru, da je znesek zamudnih obresti nižji od dejanskih stroškov opomina, je strošek opomina enak višini zamudnih obresti. DDV ni obračunan na podlagi 2. odstavka 13. člena Pravilnika oi zvajanju ZDDV-1.
Stroški zaradi kršitve pogodbe:
**DDV ni obračunan na podlagi 2. odst. 13. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1.
Druge storitve
**** Navedeni minimalni znesek storitve ne vključuje DDV, Cena storitve z obračunanim 22 % DDV v primeru priprave nestandardne pogodbe in dodatkov znaša 61,00 EUR, v primeru priprave enostavne nestandardne pogodbe in dodatkov pa 30,50 EUR.
***** DDV ni obračunan na podlagi 4.a točke 44. člena ZDDV-1
Nadomestilo izraženo v odstotku predstavlja znesek izračunan v % od vsote bodočih razdolžnin po pogodbi. Višina nadomestila za sklenitev posla je s stranko dogovorjena vsakokratno posebej, na podlagi posredovane in potrjene informativne ponudbe.
Stroški odstopa od pogodbe s strani leasingodajalca:
*** Stroški odstopa od pogodbe s strani leasingodajalca so sestavljeni iz: izpis 6,00 EUR, povratnica 1,00 EUR, kuverte 0,54 EUR, znamka 0,46 EUR (pošiljamo v 2 izvodih – navadna pošta in s povratnico), ostalo (papir, črnilo, kartuša) 1,50 EUR, delavec oddelka izterjave (priprava podatkov) 16,50 EUR, delavec oddelka izterjava (pregled) 24,00 EUR.
Dejanski stroški so stroški povezani s posamezno stranko, ki jih NLB Leasing d.o.o. - v likvidaciji dokazuje z računom (tudi potrdilo o plačilu takse, pristojbine etc.) in se zaračunajo stranki.
Cenik velja od 1. februarja 2021 dalje.
NLB Leasing d.o.o. – v likvidaciji

