VFS Financial Services Czech Republic S. R. O.
Seznam poplatků a provizí/Commission and fee list
č.

Aktivita/Activity

Poplatek bez DPH CZK/ Net fee in CZK

Poplatek bez DPH EUR/Net fee in EUR

1

Návrh změny splátkového kalendáře/Proposal of payment schedule modification

250 CZK (za smlouvu/per contract)

10 EUR (za smlouvu/per contract)

2

3 500 CZK

140 EUR

1 250 CZK

50 EUR

3 500 CZK

140 EUR

1 277 CZK

50 EUR

6

Změna splátkového kalendáře/Payment schedule modification
Změna splatnosti ve splátkovém kalendáři (beze změny obchodního rizika)/Change of lease payment date
(without change of transaction risk)
Prodloužení leasingové smlouvy po datu předpokládaného řádného ukončení/Extension of the lease term
after expiry date
Kalkulace částky, která má být uhrazena v případě předčasného ukončení smlouvy/Calculation of
outstanding amount to be repaid in case of contract early termination
Předčasné ukončení na žádost zákazníka/Contract early termination on Customer request

200 EUR

7

Změna měny na smlouvě/Change of contract currency (contract convertion)

5 000 CZK
1% z nesplaceného kapitálu/of outstanding capital, minimálně však/not less than
6500 CZK
650 CZK

26 EUR

2 000 CZK

80 EUR

2 000 CZK

80 EUR

5 000 CZK

200 EUR

250 CZK

10 EUR

Příprava reportu (zprávy, výkazu) dle žádosti klienta/Preparation of a report according to Customer's request 250 CZK

10 EUR

3
4
5

8
9
10
11
12
13

Dodatek ke smlouvě - změna obchodního názvu zákazníka, adresních údajů/Addendum to the contract change of Customer name / adress data
Dodatek ke smlouvě - změna ve vlastnické struktuře nebo právní formy zákazníka (transformace, věcný
vklad, příspěvek, fúze)/Addendum to the contract - change of ownership structure or legal form of the
Customer (transformation, contribution in kind, merger)
Souhlas s podnájmem třetí osobě/Consent for sublease of finance object to third party
Cese - postoupení smlouvy třetí osobě (vstup do zákazníkových práv a povinností)/Cession - assignment of
the contract to third party (entering into Customer's rights and obligations)
Vystavení prohlášení o platební schopnosti klienta/Issuance of statement about Customer's financial
performance

1% z nesplaceného kapitálu/of outstanding capital, minimálně však/not less than 260 EUR

16

Příprava dodatečného splátkového kalendáře ke smlouvě/Preparation of additional payment schedule to the
125 CZK
contract
Vystavení duplikátu nebo certifikované kopie dokumentu (nelze u faktur)/Issuance of duplicate or certified
125 CZK
copy (not applicable to invoices)
Ověření dokumentů notářem/Notarial certification of documents
650 CZK + náklady na notáře/actual costs

17

Vystavení duplikátu potvrzení o pojištění/Issuance of duplicate of insurance certificate

250 CZK

10 EUR

18

Dodatek ke smlouvě - změna strany zodpovědné za pojištení předmětu financování ze společnosti VFS
Financial Services Czech Republic s.r.o. na zákazníka/Addendum to the contract - change of the party being
responsible for insuring vehicle/machine from Financing Party to the Customer

10 000 CZK (za vozidlo/stroj/per vehicle/machine)

400 EUR (za vozidlo/stroj/per vehicle/machine)

19

Reaktivace ukončené smlouvy/Reactivation of terminated contract

2 750 CZK + náklady agentury/costs of vindication company

110 EUR + náklady agentury/costs of vindication company

20

Činnost vymáhací agentury/Intervention of vindication company

10% z celkové vymáhané částky/of total debt, minimálně však/not less than 5 000 CZK 10% z celkové vymáhané částky/of total debt, minimálně však/not less than 200 EUR a
a maximálně/and no more than 50 280 CZK bez DPH/VAT excluded
maximálně/and no more than 2 011 EUR bez DPH/VAT excluded

21

Zabavení vozidla/stavebního stroje vymáhací agenturou/Vehicle / machine repossession within vindication
activities

10.000 CZK (za tahač/nákladní automobil/per truck); 10.000 CZK (za návěs/přívěs/per
trailer); 20 000 CZK (za soupravu/per set of truck+trailer); 12 500 CZK (za stroj/per
machine) + náklady na přepravu/transportation costs. Všechny částky jsou uvedeny
bez DPH/VAT excluded. Proběhne-li zabavení v zahraničí, výše uvedené částky budou
dvojnásobné/in case repossession is realized abroad, the fees will be doubled

400 EUR (za tahač/nákladní automobil/per truck); 400 EUR (za návěs/přívěs/per trailer); 800
EUR (za soupravu/per set of truck+trailer); 500 EUR (za stroj/per machine) + náklady na
přepravu/transportation costs. Všechny částky jsou uvedeny bez DPH/VAT excluded. Proběhneli zabavení v zahraničí, výše uvedené částky budou dvojnásobné/in case repossession is
realized abroad, the fees will be doubled

1000 CZK za každý den prodlení (za smlouvu)/per day (per contract)

50 EUR za každý den prodlení (za smlouvu)/per day (per contract)

100 CZK za položku / for a document

5 EUR za položku / for a document

24

Prodlení s dodáním potrzení o sjednaném individuálním pojištění (Povinné ručení, Havarijní pojištěnívinkulace)/Delay of delivery individual insurance documents (TPL, CASCO- vinculation)

10 000 CZK (za vozidlo/stroj/per vehicle/machine)

400 EUR (za vozidlo/stroj/per vehicle/machine)

25

Ostatní/Other

dle individuální dohody/upon individual agreement

14
15

22
23

Prodlení s ukončením smlouvy (prodloužené splácení dluhů a / nebo kupní ceny)/Delay with contract
termination (prolonged repayment of debts and/or buy out)
Zasílání dokumentů poštou / Sending documents via post

Platné od 6. dubna 2022/Valid from 6th of April 2022

5 EUR
5 EUR
26 EUR + náklady na notáře/actual costs

