CENIK STORITEV

MONETIC d.o.o., TCV d.o.o.

Ljubljana, 3. december 2020

SPLOŠNA DOLOČILA

1.

MONETIC d.o.o. in TCV d.o.o. zaračunavata storitve, ki jih opravljata in so navedene v tem
službenem navodilu. Storitve zaračunava MONETIC d.o.o. in TCV d.o.o. uporabnikom v državi, za
katere opravlja te storitve, če ni s sporazumom med uporabnikom in MONETIC d.o.o. in TCV d.o.o.
dogovorjeno drugače.

2.

Poleg nadomestil za posamezne storitve po tem službenem navodilu lahko MONETIC d.o.o. in
TCV d.o.o. zaračunata oziroma prefakturirata tudi naslednje dejanske stroške:
a.) "poštnino za priporočene, ekspresne, letalske, vrednostne pošiljke s povratnico, poštnino za
pakete, stroške materiala za pakiranje, transportne stroške in stroške za druga opravila s
pošiljkami ter stroške poštnine za pošiljanje izpiskov komitentov.
b.) "stroške telefaksa, brzojavnih in SWIFT sporočil in stroške telefonskih pogovorov v
mednarodnem prometu, stroške nakazil v tujino;"
c.)

"takse, davke, zavarovalne premije in podobno, ki jih plačuje MONETIC po nalogu oziroma za
račun komitenta;"

d.) "sodne stroške, stroške pravnega zastopanja, protest, menična tožba in podobno;"
e.) "stroške za delo zunanjih sodelavcev;"
f.)

"stroške izvedeniškega poročila, strokovnega mnenja za pridobitev lizing storitev po
predhodnem sporazumu s prosilci;"

g.) "potne stroške oziroma dejanske stroške, ki so nastali zaradi izterjave;"
h.) druge dejanske stroške, ki niso zgoraj navedeni, če je to urejeno s posebnim sporazumom
med MONETIC d.o.o. in TCV d.o.o.
3.

Rok za plačilo opravljene storitve je naveden na prejetem računu in praviloma znaša 8 dni od
izstavitve računa.

4.

Od dneva, ko poteče rok za plačilo, družba za dospele neplačane terjatve zaračunava zamudne
obresti v enaki višini, kot se le te zaračunavajo po pogodbah o finančnem lizingu, poslovnem
najemu ali posojilnih pogodbah.

5.

Sprejeta tarifa pomeni najvišji predpisani znesek. Glede na število opravljenih storitev se lahko s
porabniki pogodbeno dogovori tudi nižja tarifa.

6.

V zneskih iz tega službenega navodila davek na dodano vrednost ni vračunan. Davek se obračuna
posebej ob izstavitvi računa, razen če ni v tej tarifi posebej predpisano, da je v znesek nadomestila
davek že vračunan oziroma gre za storitev, ki je obračuna DDV oproščena.

1.
Zap.št.

FINANCIRANJE PRAVNIH OSEB
Vrsta storitve

1. 1.

Finančni lizing, najem in kredit

1.1.1.

Mesečno obvestilo o
obveznosti za plačilo
(papirnata oblika)
Mesečno obvestilo o
obveznosti za plačilo
(e_obvestilo)

1.1.2.

cena opisno

cena v
EUR

opredelitev v
zapisniku

1 EUR

brezplačno

0 EUR

2.

SPREMLJANJE PRAVNIH OSEB

2. 1.

Pravna služba - sestava pogodbe zahtevnejša listina

2.1.1.

Ustanovitev in prenehanje
stavbne pravice, prodajne
pogodbe in služnostna pravica

2.1.2.

z.k. predlogi in druge listine

2.1.3.

Pravna služba - sestava
pogodbe zahtevnejša listina

2.2.
2.2.1.

Reprogrami pogodb
Reprogram pogodbe

2.3.
2.3.1.

Statusne spremembe in dodatki k pogodbi
Statusna sprememba (1x ne
180,00 na
glede na št. pogodb)
stranko in ne
na pogodbo

2.4.
2.4.1.

Spremembe valute financiranja
Sprememba valute financiranja

3.

SPREMLJANJE PREDMETOV FINANCIRANJA

3.1.
3.1.1.

Sprememba predmeta zavarovanja
Nov sporazum o zavarovanju
300 EUR
denarne terjatve do 84.999 €

3.1.2.

Nov sporazum o zavarovanju
denarne terjatve do 85.000 209.999 €
Nov sporazum o zavarovanju
denarne terjatve do 210.000 419.999 €
Nov sporazum o zavarovanju
denarne terjatve nad 420.000€

3.1.3.

3.1.4.

min.

max.

Frekvenca
obračuna

mesečno

odvetniška
tarifa (0,5 do
1 oz. 50%100%)
odvetniška
tarifa (0,5 do
1 oz. 50%100%)
odvetniška
tarifa (0,5 do
1 oz. 50%100%)

ob zahtevku

ob zahtevku

ob zahtevku

1-2% od
glavnice in
min. 150,00

150 EUR

180 EUR

0,3 % od
preostale
glavnice

ob zahtevku

po zahtevku

po zahtevku

300 EUR

po zahtevku

500 EUR

500 EUR

po zahtevku

1.000 EUR

1.000 EUR

po zahtevku

1.500 EUR

1.500 EUR

po zahtevku

4.
Zap.št.

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

IZTERJAVA DOLGA
Vrsta storitve

Opustitev dejanj
Opustitev posredovanja
dokumentov - prvi opomin
Opustitev posredovanja
dokumentov - drugi opomin
Manipulativni stroški
zavarovanja v primeru, da
MONETIC in TCV zavarujeta
predmet, ker stranka ni
dostavitve dokumentov
zavarovanja
Izterjava dolga
Vsak opomin (1. , 2. , in 3.
opomin)
Zahteva za vrnitev predmeta
lizinga
Unovčenje menice brez
protesta (na menico)
Interna izterjava (terenska
izterjava)
Ležarina oz. parkirnina za
deponirane predmete lizinga za
vsak začeti mesec

cena opisno

cena v
EUR

min.

0 EUR

12,5 EUR

12,5 EUR

mesečno

12,5 EUR

12,5 EUR

mesečno

50 EUR

50 EUR

po zahtevku

50 EUR

50 EUR

po zahtevku

100 EUR

100 EUR

po zahtevku

60 EUR

60 EUR

100 EUR
100 EUR

100 EUR
100 EUR

15% od
zavarovalne
premije

Razveza pogodbe (izterjava)
Razveza pogodbe
Odstop od najemne pogodbe

4.4.
4.4.1.

Prevzem predmeta lizinga ali zavarovanja
Interni prevzem predmeta
lizinga ali zavarovanja

5.

ZAKLJUČEK POGODBE

5.1.

Predčasni zaključki in odpoved pogodbe iz strani lizingojemalca

5.1.1.

Delni ali v celoti predčasni
zaključek nepremičninske
pogodbe (kadar ni pogodbeno
dogovorjeno)
Predčasni zaključek
premičninske pogodbe (kadar
ni pogodbeno dogovorjeno) -

5.1.3.

Odpoved pogodbe (sklenjene
pogodba pred 08.08.2010)

5.1.4.

Vračilo menic in meničnih izjav
na željo stranke

Frekvenca
obračuna

brezplačno

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

5.1.2.

max.

po zahtevku
po zahtevku

1.000 EUR

3 % od
preostale
glavnice, min.
400,00 EUR
3 % od
preostale
glavnice, min.
200,00 EUR
50% stroškov
pogodbe

400 EUR

po zahtevku

200 EUR

po zahtevku

po zahtevku

25 EUR

po zahtevku

Zap.št.

Vrsta storitve

cena opisno

cena v
EUR

min.

max.

Frekvenca
obračuna

5.2.

Predčasni zaključek s poplačilom banke, banka pogojuje HI na nepremičnine, ki je predmet
lizinga (vse banke)

5.2.1.

Predčasni zaključek iz sredstev
kredita (zavarovana terjatev do
84.999€)
Predčasni zaključek iz sredstev
kredita (zavarovana terjatev od
85.000 - 209.999 €)
Predčasni zaključek iz sredstev
kredita (zavarovana terjatev do
210.000 - 419.999 €)
Predčasni zaključek iz sredstev
kredita (zavarovana terjatev
nad 420.000 €)

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

6.

SPLOŠNE STORITVE

6.1.

Izdaja potrdila o prenosu
lastništva (ponovno) premičnine
Izdaja potrdila o prenosu
lastništva (ponovno) nepremičnine
Izdelava informativne ponudbe
za predčasni odkup (1 x na pol
leta zastonj, ostalo se
zaračuna)
Izdelava zahtevnih duplikatov
(račun, pogodba,...)
Izdelava raznih izpisov na željo
stranke
Razna soglasja in
dokumentacija, ki izhajajo iz
pogodbe

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

300 EUR

300 EUR

po zahtevku

500 EUR

500 EUR

po zahtevku

1.000 EUR

1.000 EUR

po zahtevku

1.500 EUR

1.500 EUR

po zahtevku

20 EUR

20 EUR

po zahtevku

50 EUR

50 EUR

po zahtevku

20 EUR

20 EUR

po zahtevku

50 EUR

50 EUR

po zahtevku

0,60
EUR/stran
0 EUR

0,60
EUR/stran
0 EUR

po zahtevku
po zahtevku

1.
Zap.št.

FINANCIRANEJE FIZIČNIH OSEB
Vrsta storitve

1. 1.

Finančni lizing, najem in kredit

1.1.1.

Mesečno obvestilo o
obveznosti za plačilo
(papirnata oblika)
Mesečno obvestilo o
obveznosti za plačilo
(e_obvestilo)
Rezervacija sredstev (od dat
skelnitve pogodbe do
aktiviranja)

1.1.2.

1.1.3.

cena opisno

cena v
EUR

opredelitev v
zapisniku

1 EUR

brezplačno

0 EUR

2. 1.
2.1.1.

Pravna služba - sestava pogodbe zahtevnejša listina
Ustanovitev in prenehanje
odvetniška
stavbne pravice, prodajne
tarifa (0,5 do
pogodbe in služnostna pravica
1 oz. 50%100%)
Z.K. predlogi in druge listine
odvetniška
tarifa (0,5 do
1 oz. 50%100%)
Pravna služba - sestava
odvetniška
pogodbe zahtevnejša listina
tarifa (0,5 do
1 oz. 50%100%)

2.2.
2.2.1.

Reprogrami pogodb
Reprogram pogodbe

2.3.
2.3.1.

Statusne spremembe in dodatki k pogodbi
Statusna sprememba (1x ne
50,00 na
glede na št. pogodb)
stranko in ne
na pogodbo

2.4.
2.4.1.

Spremembe valute financiranja
Sprememba valute financiranja

3.

SPREMLJANJE PREDMETOV FINANCIRANJA

3.1.
3.1.1.

Sprememba predmeta zavarovanja
Nov sporazum o zavarovanju
300 EUR
denarne terjatve do 84.999 €

3.1.2.

Nov sporazum o zavarovanju
denarne terjatve do 85.000 209.999 €
Nov sporazum o zavarovanju
denarne terjatve do 210.000 419.999 €
Nov sporazum o zavarovanju
denarne terjatve nad 420.000€

3.1.3.

3.1.4.

Frekvenca
obračuna

ob zahtevku

SPREMLJANJE FIZIČNIH OSEB

2.1.3.

max.

mesečno

pogodbeno
dogovorjena
cena

2.

2.1.2.

min.

1-2% od
glavnice in
min. 50,00

ob zahtevku

ob zahtevku

ob zahtevku

50 EUR

50 EUR

0,3 % od
preostale
glavnice

ob zahtevku

po zahtevku

po zahtevku

300 EUR

po zahtevku

500 EUR

500 EUR

po zahtevku

1.000 EUR

1.000 EUR

po zahtevku

1.500 EUR

1.500 EUR

po zahtevku

4.
Zap.št.

IZTERJAVA DOLGA
Vrsta storitve

4.1.

Opustitev dejanj

4.1.1.

Opustitev posredovanja
dokumentov - prvi opomin
Opustitev posredovanja
dokumentov - drugi opomin
Manipulativni stroški
zavarovanja v primeru, da
MONETIC in TCV zavarujeta
predmet, ker stranka ni
dostavitve dokumentov
zavarovanja

4.1.2.
4.1.3.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.

Izterjava dolga
Opomin za FO kjer so
zamudne obresti nižje od 1 €
Opomin za FO kjer so
zamudne obresti od 1 do 12,5 €
je strošek opomina enak
zamudnim obresti
Opomin za FO, kjer so
zamudne enake ali večje od
12,5 €
Zahteva za vrnitev predmeta
lizinga
Unovčenje menice brez
protesta (na menico)
Interna izterjava (terenska
izterjava)
Ležarina oz. parkirnina za
deponirane predmete lizinga za
vsak začeti mesec

cena opisno

cena v
EUR

min.

0 EUR

12,5 EUR

12,5 EUR

mesečno

0 EUR

po zahtevku

15% od
zavarovalne
premije

brezplačno

1 EUR 12,5 EUR

12,5 EUR

po zahtevku

50 EUR

50 EUR

po zahtevku

50 EUR

50 EUR

po zahtevku

100 EUR

100 EUR

po zahtevku

60 EUR

60 EUR

mesečno

1.000 EUR

po zahtevku

5.

ZAKLJUČEK POGODBE

5.1.

Predčasni zaključki in odpoved pogodbe iz strani lizingojemalca

5.1.1.

Predčasni zaključek FO/fiks
OM/več kot eno leto zaključka
(sklenjena pogodba po
08.08.2010)
Predčasni zaključek FO/fiks
OM/manj kot eno leto
zaključka/Pogoj: vsota
predčas.odpl.>10.000€
(sklenjena pogodba po
08.08.2010)
Predčasni zaključek (kadar ni
pogodbeno dogovorjeno) FO/variabilna OM (sklenjena
pogodba po 08.08.2010)
Odpoved pogodbe (sklenjene
pogodba pred 08.08.2010)
Odpoved pogodbe (sklenjene
pogodba po 08.08.2010)

5.1.4.
5.1.5.

po zahtevku

12,5 EUR

Prevzem predmeta lizinga ali zavarovanja
Interni prevzem predmeta
lizinga ali zavarovanja

5.1.3.

Frekvenca
obračuna

brezplačno

4.3.
4.3.1.

5.1.2.

max.

1 % od
preostale
glavnice

po zahtevku

0,5 % od
preostale
glavnice

po zahtevku

brezplačno

50% stroškov
pogodbe
50% stroškov
pogodbe

0 EUR

po zahtevku

po zahtevku
po zahtevku

Zap.št.

Vrsta storitve

cena opisno

cena v
EUR

min.

max.

Frekvenca
obračuna

5.2.

Predčasni zaključek s poplačilom banke, banka pogojuje HI na nepremičnine, ki je predmet
lizinga (vse banke)

5.2.1.

Predčasni zaključek iz sredstev
kredita (zavarovana terjatev do
84.999€)
Predčasni zaključek iz sredstev
kredita (zavarovana terjatev od
85.000 - 209.999 €)
Predčasni zaključek iz sredstev
kredita (zavarovana terjatev do
210.000 - 419.999 €)
Predčasni zaključek iz sredstev
kredita (zavarovana terjatev
nad 420.000 €)

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

6.

SPLOŠNE STORITVE

6.1.

Izdaja potrdila o prenosu
lastništva (ponovno) premičnine
Izdaja potrdila o prenosu
lastništva (ponovno) nepremičnine
Izdelava informativne ponudbe
za predčasni odkup (1 x na pol
leta zastonj, ostalo se
zaračuna)
Izdelava zahtevnih duplikatov
(račun, pogodba,...)
Izdelava raznih izpisov na željo
stranke
Razna soglasja in
dokumentacija, ki izhajajo iz
pogodbe

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

300 EUR

300 EUR

po zahtevku

500 EUR

500 EUR

po zahtevku

1.000 EUR

1.000 EUR

po zahtevku

1.500 EUR

1.500 EUR

po zahtevku

20 EUR

20 EUR

po zahtevku

50 EUR

50 EUR

po zahtevku

brezplačno

50 EUR
0,60
EUR/stran
0 EUR

0 EUR

50 EUR

20 EUR

po zahtevku

po zahtevku
po zahtevku

0 EUR

po zahtevku

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

MONETIC d.o.o. in TCV d.o.o. lahko določita tudi cene drugih storitev in stroškov, ki niso
opredeljene s tem aktom.
Cenik storitev MONETIC d.o.o. in TCV d.o.o. začne veljati z dnem 3. decembra 2020.

