
 

Definícia pojmov: 
Spoločnosť = s Autoleasing SK, s. r. o., Klient = dlžník podľa Zmluvy, Zmluva = zmluva o financovaní 

  
 

 

 

Spoločnosť s Autoleasing SK, s. r .o. 

sídlo: Vajnorská 100/A, 831 04  Bratislava 
IČO: 46806491           DIČ: 2023600414 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 83687/B 

Názov pokynu Sadzobník poplatkov za poskytnuté služby/úkony 

Finančný produkt Účelovo viazaný spotrebiteľský úver  

Účinnosť od 01. 01. 2013 Účinnosť do Neurčená 

 
Spoločnosť je oprávnená požadovať aj ďalšie poplatky neuvedené v tomto sadzobníku, ak sú medzi Klientom a Spoločnosťou dojednané                
(zvlášť v Zmluve, resp. príslušných obchodných podmienkach) 

 
 
 
 
 
 

Popis služby/úkonu                                                                                                                                                                           poplatok v EUR* 

Zmena osobných údajov Klienta vrátane kontaktných údajov Klienta bez poplatku 

Vyhotovenie/zaslanie kópie zmluvnej dokumentácie (za každých 1 – 5 strán formátu A4) 8 EUR 

Vrátenie preplatku 
(v prípade zaslania peňazí poštovou poukážkou sa poplatok navýši o poštovné podľa platného sadzobníka Slovenskej pošty, a. s.) 

6 EUR 

Identifikácia platby zaslanej pod chybným variabilným symbolom 12 EUR 

Postúpenie práv a prevzatie povinností z uzavretej Zmluvy (tzv. cesia):  

 postúpenie práv a prevzatie povinností z uzavretej Zmluvy na tretiu osobu  
                      (zmena je možná výhradne u Klientov s rovnakou právnou formou) 

200 EUR 

 postúpenie práv a prevzatie povinností z uzavretej Zmluvy zo zákonných dôvodov bez poplatku 

Udelenie súhlasu s úpravou/technickým zhodnotením financovaného predmetu realizovanou na náklady Klienta  
(montáž ťažného zariadenia, prestavba na LPG a i.) 

20 EUR 

Udelenie súhlasu s užívaním financovaného predmetu treťou osobou/súhlas s prenájmom financovaného predmetu 40 EUR 

Udelenie súhlasu s používaním financovaného predmetu v zahraničí po dobu dlhšiu ako 4 týždne 40 EUR 

Vystavenie splnomocnenia  
(vybavenie duplikátu Technického preukazu z dôvodu jeho straty, z dôvodu zmeny alebo straty EČV a i.) 10 EUR 

Odosielanie písomnej upomienky/výzvy na doručenie kópie Technického preukazu 6 EUR 

Odosielanie písomnej upomienky/výzvy na zaplatenie dlžných záväzkov 10 EUR 

Opakované vystavenie súhlasu s devinkuláciou poistného plnenia súvisiaceho s jednou poistnou udalosťou 10 EUR 

Vydanie súhlasu s likvidáciou poistnej udalosti rozpočtom nákladov na opravu presahujúcim 1 200 EUR** 
10 % z poistného 

plnenia 

Zmena/rekalkulácia splátkového kalendára v dôsledku:  

 zmeny dátumu splatnosti bežnej splátky v rámci kalendárneho mesiaca 20 EUR 

 reštrukturalizácia splátkového kalendára (zmena doby splácania, zmena výšky splátky) 200 EUR 

 vyňatia poistenia zodpovednosti za škodu (tzv. povinného zmluvného poistenia) hradeného v splátkach*** 200 EUR 

  vyňatia havarijného poistenia hradeného v splátkach*** 200 EUR 

 vyňatia poistenia schopnosti splácať hradeného v splátkach 200 EUR 

Poplatok za spracovanie dohody o ukončení Zmluvy 
(platí len pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov) 

200 EUR 

Zrušenie/ukončenie Zmluvy z dôvodu zániku kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Klientom a Spoločnosťou (reklamácia a i.) 
(platí len pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov) 

20 EUR 

Spracovanie žiadosti Klienta o zmenu alebo ukončenie Zmluvy, ktorá nie je následne realizovaná 20 EUR 
 
 
 

*     
uvedená čiastka neobsahuje prípadnú DPH, pokiaľ poskytnuté plnenie nie je oslobodené od dane podľa ustanovenia § 39 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

** 
  platí len pre prípady, keď Spoločnosť v súlade s VOP takýto spôsob likvidácie poistnej udalosti povolí 

*** 
 ukončením dojednaného poistenia sa rozumie aj zmena poisťovne 

 
 

 


