SADZOBNÍK POPLATKOV PRE FYZICKÉ OSOBY - SPOTREBITEĽOV
účinný od 01.04.2020
Silverside, a.s. (ďalej aj „Spoločnosť“)

Poplatok za služby

Výška poplatku v EUR

Náhrada nákladov za spracovanie Žiadosti
o vrátenie preplatku 1)

4,00 EUR

Vystavenie 1. listovej upomienky pri
oneskorenej úhrade (pozn. neplatí pre
upomienku zasielanú bezplatne podľa
zákona) 2)

3,00 EUR

Vystavenie Oznámenia pre ručiteľa k 1.listovej
upomienke pri oneskorenej úhrade

3,00 EUR

Vystavenie listovej upomienky s informáciou
o možnosti odovzdania pohľadávky do
mandátnej správy a o možnosti zosplatnenia 2)

4,00 EUR

Vystavenie oznámenia o odovzdaní
pohľadávky do mandátnej správy 2)

4,00 EUR

Vystavenie oznámenia o zosplatnení
pohľadávky

4,00 EUR

Poplatok pozostáva z:
i.
fixnej časti vo výške 50,00 EUR, a
ii.
variabilnej časti, ktorej výšku oznámi
Zmena splátkového kalendára a odklad splátok
veriteľ dlžníkovi na požiadanie kedykoľvek
istiny a úroku úveru na žiadosť dlžníka 3) 4)
pred podpisom dodatku k zmluve
o spotrebiteľskom úvere a ktorá závisí od
konkrétnej dlžníkom požadovanej zmeny
splátkového kalendára ako aj od priebehu
splácania úveru zo strany dlžníka

Vysvetlivky:

1)

poplatok je splatný zároveň s odoslaním preplatku klientovi

2)

poplatok je splatný zároveň s odoslaním upomienky klientovi

3)

poplatok je dlžník povinný platiť za každú zmenu splátkového kalendára

4)

fixná časť poplatku je splatná pred podpisom dodatku k zmluve o spotrebiteľskom úvere a variabilná časť poplatku je splatná po zaplatení odložených
splátok istiny a úroku úveru tak, ako bude špecifikované v dodatku k zmluve o spotrebiteľskom úvere
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Spoločnosť si vyhradzuje právo operatívnych úprav výšky jednotlivých poplatkov. Každá zmena sadzobníka
poplatkov bude klientom k dispozícii vopred minimálne 30 dní pred nadobudnutím účinnosti príslušnej zmeny
na všetkých
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