FCE Credit, s.r.o.
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8 IČ:
25615564
www.fordcredit.cz

CENÍK ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

platný pro Smlouvy o finančním leasingu a pro Úvěrové smlouvy

Popis úkonu

Poplatek v Kč
bez DPH

101 Duplikát splátkového kalendáře

zdarma

102 Zákonný převod smlouvy (úmrtí nájemce/zákazníka, převod jmění firmy na jinou firmu doložený soudním/notářským zápisem)

zdarma

103 a) Výpočet kalkulace předčasného ukončení úvěrové /leasingové smlouvy na žádost zákazníka/nájemce
nedojde-li na jejím základě k předčasnému splacení celého úvěru/leasingu:
b) Výpočet kalkulace předčasného ukončení leasingové /úvěrové smlouvy na žádost zákazníka/nájemce (druhá a každá další
kalkulace)

zdarma

104 Odložení vymáhání jedné úvěrové / leasingové splátky po splatnosti

200 Kč

105 Zapůjčení velkého technického průkazu (z důvodu STK, změny adresy, osobních údajů aj.)

zdarma

900 Kč

106 Odebrání vozidla/vymožení dlužné částky v případě prodlení s placením

8 000 Kč

107 Nedoložení vinkulace a dokladu o zaplacení pojistného u individuálního pojištění

2 000 Kč

108 Nevrácení TP na adresu FCE Credit, s.r.o. ve stanovené lhůtě
109 Ocenění předmětu financování soudním znalcem
110 Ocenění předmětu financování v programu Eurotax
111 Převod leasingové/úvěrové smlouvy

10 000 Kč
dle sazebníku znalce
500 Kč
10 000 Kč

112 Opakované zaslání potvrzení o ukončení úvěrové / leasingové smlouvy a plné moci na registr vozidel

500 Kč

113 Vystavení daňového dokladu na žádost nájemce/zákazníka

500 Kč

114 Identifikace platby zaslané s chybným variabilním symbolem

500 Kč

115 Vystavení přehledu plateb na žádost nájemce/zákazníka, který není spotřebitelem

500 Kč

116 Vydání potvrzení o bezdlužnosti, o platební morálce, apod.

500 Kč

117 Upomínka pravidelné dlužné splátky

100 Kč

118 Urgence pravidelné dlužné splátky

100 Kč

119 Poslední výzva pravidelné dlužné splátky

100 Kč

Zaměstnanci společnosti FCE Credit, s.r.o. nejsou oprávněni poplatky zcela nebo zčásti promíjet.
Tato verze ceníku platí od 1. 4. 2018 do odvolání.
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