
SAZEBNÍK POPLATKŮ 
platný od 01.02.2022 pro produkt FINANČNÍ LEASING 

Popis služby / úkonu      poplatek v Kč* 

Změna osobních údajů Klienta včetně kontaktních údajů Klienta bez poplatku 

Zapůjčení Technického průkazu bez poplatku 

Poskytnutí součinnosti příslušným státním orgánům (zejména policii) v souvislosti s provozováním vozidla 
(např. přefakturace pokuty za spáchání přestupku aj.)

150 Kč 

Vyhotovení / zaslání kopie smluvní dokumentace 
(za každých 1-5 listů formátu A4) 

200 Kč 

Vrácení přeplatku  150 Kč 

Paušální poplatek za každou provedenou platbu dodavatelům v EUR** 126 EUR / 3 150 Kč

Postoupení práv a převzetí povinností z uzavřené Smlouvy (tzv. cese): 

▪ postoupení práv a převzetí povinností z uzavřené Smlouvy na třetí osobu 5 000 Kč 

▪ postoupení práv a převzetí povinností z uzavřené Smlouvy ze zákonných důvodů bez poplatku 

Udělení souhlasu s pronájmem / užíváním financovaného předmětu třetí osobou 1 000 Kč 

Odeslání písemné upomínky / výzvy k vrácení zapůjčeného Technického průkazu 150 Kč 

Odeslání Výpovědi Leasingové smlouvy písemně/elektronicky      600 Kč

Odeslání písemné upomínky / výzvy k doložení dokladů potvrzujících sjednání pojištění předmětu financování 200 Kč 

Opakované vystavení souhlasu s devinkulací pojistného plnění souvisejícího s jednou pojistnou událostí 250 Kč 

Vydání souhlasu s likvidací pojistné události rozpočtem nákladů na opravu přesahujících 30 000 Kč 10% z pojistného plnění 

Změna / překalkulace splátkového kalendáře v důsledku: 

▪ změny data splatnosti běžné splátky v rámci kalendářního měsíce 500 Kč 

▪ odložení splatnosti řádných splátek nebo prodloužení doby splácení 5 000 Kč 

▪ vyjmutí pojištění odpovědnosti za škodu (tzn. povinného ručení) hrazeného ve splátkách 5 000 Kč 

▪ vyjmutí havarijního pojištění hrazeného ve splátkách 5 000 Kč 

▪ vyjmutí majetkového pojištění hrazeného ve splátkách 5 000 Kč 

Předčasné ukončení smlouvy dohodou smluvních stran 5 000 Kč 

Zpracování žádosti Klienta o změnu nebo ukončení Smlouvy, která není následně realizována 500 Kč 

Zajištění změny v registru motorových vozidel 3 000 Kč 

Správní poplatek za změnu vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla 
(poplatek je hrazen Klient při ukončení smlouvy, a to přímo registru motorových vozidel) 

800 Kč 

Vystavení úředně ověřené plné moci za účelem provádění změn v registru motorových vozidel 500 Kč 

Poplatek za narovnání smlouvy v případě předčasného ukončení 1 901 Kč 

Parkování financovaného předmětu za každý započatý den jeho umístění na odstavné ploše Společnosti 200 Kč 

Poplatek za vyhotovení znaleckého posudku k předmětu financování při mimořádném ukončení smlouvy 4 000 Kč

* uvedená částky jsou uvedeny bez DPH
**    platí pouze pro případy, kdy je platba dodavateli předmětu realizována na účet vedený mimo bankovní ústav České spořitelny, a.s.

Váš obchodní partner Leasing České spořitelny, a.s.
 se sídlem Praha 4, Budějovická 1912/64b, PSČ 140 00 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8912 
 IČ: 270 89 444 DIČ: CZ27089444

Společnost je oprávněna požadovat i další poplatky neuvedené v tomto sazebníku, jsou-li mezi Klientem a Společností sjednány (zejména ve Smlouvě, resp. příslušných obchodních podmínkách). Společnost je 
oprávněna tento sazebník jednostranně měnit a jeho aktuální znění zveřejnit v sídle Společnosti a na webových stránkách www.leasingcs.cz. Společnost je oprávněna vázat uzavření Smlouvy, její změnu nebo 
poskytnutí služby na zaplacení poplatku. 

Odeslání první písemné/elektronické upomínky/výzvy k zaplacení dlužných závazků (upozornění na nedoplatek) 300 Kč 

Odeslání druhé a každé další písemné/elektronické upomínky/výzvy k zaplacení dlužných závazků 500 Kč


