
Sadzobník poplatkov za služby 

zákazníkom VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. 
Platnosť od 1.2.2018 

Poplatky k finančnému lízingu pre fyzické osoby (spotrebiteľ): 
 

Poplatok za prevod zmluvy: 
- za prevod lízingovej zmluvy na iného nájomcu 130,00 € + DPH = 156,00 € 
- za prevod lízingovej zmluvy z dôvodu zmeny typu podnikania nájomcu 65,00 € + DPH = 78,00 € 
- za prevod lízingovej zmluvy na iného nájomcu z dôvodu úmrtia 

nájomcu 
0,- € 

Poplatok za predčasné splatenie lízingovej zmluvy na žiadosť klienta: 
- na nesplatnú časť istiny prevyšujúcu za predchádzajúcich  12 mesiacov 

10.000,- € ak obdobie do konca zmluvy presahuje viac ako 1 rok   
1% z nesplatenej istiny + DPH 

- na nesplatnú časť istiny prevyšujúcu za predchádzajúcich  12 mesiacov 
10.000,- € ak obdobie do konca zmluvy nepresahuje  1 rok   

0,5% z nesplatenej istiny + DPH 

- na žiadosť zákazníka ak výška predčasne splateného úveru nepresahuje 
počas obdobia predchádzajúcich 12 mesiacov  10 000,- €   

0,- € 

Poplatok za predčasné ukončenie lízingovej zmluvy z dôvodu krádeže, totálnej 
havárie alebo odobratia (z dôvodu neplatenia) predmetu financovania 
(Finančný výnos) 

0,- €  

Poplatok za uzavretie a ukončenie lízingovej zmluvy  Podľa splátkového kalendára 
Poplatok na úhradu nákladov spojených s predajom predmetu 
financovania/realizáciou zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva 

5% z výnosu z predaja predmetu 
financovania, min. 150 € + DPH 

Náklady súvisiace s predčasným splatením lízingovej zmluvy (napr. odťah, 
parkovné, odhlásenie/prehlásenie, úhrada klientom nezaplatenej opravy 
v servise, sprostredkovanie predaja) 

Náklady sú fakturované vo výške 
preukázateľných nákladov + DPH  

Poplatok za mimosúdne vymáhanie (inkaso) dlhu a za odobratie predmetu 
financovania 

           15% z dlhu, min. 130,00 €,  
max.    400,00 € + DPH 

Poplatok súvisiaci s prepravou/prevozom vozidla Náklady sú fakturované vo výške 
preukázateľných nákladov + DPH 

Poplatok za nepreukázanie uzavretia havarijného poistenia, ak nie je zahrnuté 
do splátok 

200,00 € + DPH = 240,00 € 

Poplatok za vypracovanie dohody o splácaní dlhu     1% z výšky dlhu, min. 60,00 € + DPH 
Poplatok za vypracovanie dohody o posune splatnosti 0-tej alebo poslednej 
splátky 

60,00 € +  DPH = 72,00 € 

Poplatok za zmeny podmienok lízingovej zmluvy (napr. dĺžka splátkového obd.) 33,00 € + DPH = 39,60 € 
Poplatok za mimoriadnu splátku (nie predčasné splatenie zmluvy alebo zmena 
splátkového kalendára) 

0,00 € 

Poplatok súvisiaci s nedoručením kópie osvedčenia o evidencii vozidla 
(technický preukaz) so zápisom VWFS ako vlastníka 

150,00 € +  DPH = 180,00 € 

Poplatok za opakované vystavenie plnomocenstva, prehlásenia o ukončení  
lízingovej zmluvy  

10,00 € + DPH = 12,00 € 

Poplatok za opakovanú identifikáciu úhrady (platby) so žiadnym, resp. 
nesprávne uvedeným variabilným symbolom 

8,00 € + DPH = 9,60 € 

Poplatok za zaslanie upomienky/výzvy na zaplatenie, resp. výzvy na splnenie 
povinností vyplývajúcich z lízingovej  zmluvy. Prvá upomienka je bez poplatku. 

4,00 € + DPH = 4,80 € 

Poplatok za zrušenie zmluvy resp. odstúpenie od zmluvy od počiatku, okrem 
zákonných výnimiek 

1% z výšky financovanej časti 
obstarávacej ceny vozidla +  DPH 

 


