
Administratívny úkon Cena bez 20% DPH
Zmena doby splatnosti faktúr 30,– € / žiadosť
Posun dátumu splatnosti splátky v rámci mesiaca 15,–  € / faktúra
Poplatok za vypracovanie dohody o splácaní dlhu, na základe dohody a požiadavky klienta 1% z výšku dlhu, min 50,00 €
Poplatok za zaslanie upomienky / výzvy na zaplatenie.  Prvá upomienka je bez poplatku. 10,– € / upomienka
Poplatok za mimosúdne vymáhanie (inkaso) dlhu a za odobratie predmetu financovania 15% z dlhu, min. 130,– €
Poplatok za spracovanie faktúr v osobitnej aplikácii klienta 50,– € / faktúra
Poplatok za zasielanie skenovaných dokumentov ako príloh k faktúram 30,– € /  mesiac / klienta
Poplatok za zaslanie faktúry v papierovej forme 10,– € / faktúra
Poplatok za vyžiadanie faktúr z minulého obdobia - viac ako mesiac od aktuálneho dátumu 10,– € / faktúra
Poplatok za spracovanie reportu k vystaveným faktúram z minulého obdobia, resp. rozpis budúcich 
platieb do konca nájmu 30,– € / súbor

Poplatok za report ako prílohy k faktúram v špecifickej štruktúre požadovanej klientom (mimo 
reportov štandardne ponúkaných BL) 50,–  € / súbor

Poplatok za opakovanú identifikáciu úhrady (platby) so žiadnym, resp. nesprávne uvedeným 
variabilným symbolom 10,– € / platba

Poplatok za návrh na predčasné ukončenie vozidla (pri viac ako 1 návrhu k 1 vozidlu v rámci 6 mesiacov) 30,– € / návrh
Poplatok za výpočet predpokladaného vyúčtovania pri riadnom ukončení nájmu 50,– €
Poplatok za prípravu zmluvy o prevode práv a povinností 100,– €
Zaslanie kópie zmluvnej dokumentácie 10,–  €/dokument
Vystavenie nájomnej zmluvy v papierovej forme 20,– € / zmluva
Poplatok za vybavenie novej EČV v prípade jej odcudzenia alebo straty. Nové číslo EČV, resp. také 
isté číslo EČV. Správny poplatok + 25,– €

Poplatok za vybavenie nového Osvedčenia o evidencii vozidla k motorovému vozidlu – Časť I. 
v prípade jeho odcudzenia alebo straty. Správny poplatok + 25,– €

Poplatok za vybavenie nového Osvedčenia o evidencii vozidla k motorovému vozidlu – Časť II. 
v prípade jeho odcudzenia alebo straty (súčasťou je aj vystavenie OEV – Časť I.). Správny poplatok + 25,– €

Poplatok za zablokovanie/odblokovanie palivovej karty v prípade odcudzenia alebo straty. 10,– €
Poplatok za znovu vydanie palivovej karty v prípade jej straty, odcudzenia. 10,– €
Poplatok za vystavenie notársky overeného splnomocnenia k vedeniu motorového vozidla 
v Slovenskej republike i v zahraničí. 15,– €

Poplatok za spracovanie sankcie udelenej Policajným zborom SR alebo inej oprávnenej autority 
k udeleniu sankcie za porušením právnych predpisov a nariadení v súvislosti s vedením a používaním 
vozidla. Zaplatením poplatku nie je dotknutá povinnosť zaplatiť udelenú sankciu.

10,– €

Iné úkony - Hodinová sadzba  za administratívne úkony pri zabezpečení iných doplnkových služieb 
fakturovaná navyše k prípadným reálne vzniknutým nákladom. 15,– €

Poplatok za zaradenie externého vozidla (mimo vozidiel vlastnených Business Lease) do aukcie 50,– €
Poplatok za odpredaj vozidla cez aukčný portál
(pozn.: v tomto prípade sa neúčtuje poplatok za zaradenie vozidla do aukcie) 5% z predajnej ceny vozidla

Poplatok za parkovanie v priestoroch Centra odpredaja vozidiel 15,– € / 1 deň
Poplatok za vyčíslenie predajnej ceny vozidla viac ako 1 mesiac pred dátumom ukončenia zmluvy  25,– € / úkon
Predobhliadka ( preventívna prehliadka) vozidla pred ukončením nájmu s vyhotovením protokolu 
a vyčíslením poškodení, v mieste znaleckej spoločnosti prenajímateľa 43,– €

Predobhliadka (preventívna prehliadka) vozidla pred ukončením nájmu s vyhotovením protokolu 
a vyčíslením poškodení, vrátane výjazdu v rámci mesta - Bratislava 63,– € 

Predobhliadka (preventívna prehliadka) vozidla pred ukončením nájmu s vyhotovením protokolu 
a vyčíslením poškodení, vrátane výjazdu mimo mesta Bratislavy 63,– €  +0,4 €/km

Vrátenie vozidla s vyzdvihnutím v rámci mesta Bratislava 30,– €
Vrátenie vozidla s vyzdvihnutím mimo mesta Bratislavy 30,– €/0,4 € /km
Poplatok za meškanie viac ako 15 minút po dohodnutom začatí stretnutia na odovzdanie vozidla 20,– €
Zrušenie termínu na odovzdanie vozidla zo strany klienta menej ako 24 hodín pred jeho začatím 20,– €
Poplatok za vrátenie prenajatého vozidla a prebratia nového v Centre odpredaja na Galvaniho 6, BA 0,– €
Poplatok za vrátenie prenajatého vozidla súčasne s prebratím nového, mimo Centra odpredaja  
na Galvaniho 6, BA (platí v rámci BA) 69,– €

Sadzobník poplatkov za služby  
BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o. 

platný od 30.01.2020


