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CENIK STORITEV v UniCredit Leasing d.o.o. (Potrošniki) 

VRSTA STORITVE Cena/EUR  
(ne vsebuje DDV) 

1. PLAČILA STANDARDNIH STORITEV 

 
MINIMALNI STROŠEK ODOBRITVE POSLA  
 

1% od nabavne vrednosti predmeta 

oz ne manj kot 125,00 
 na pogodbo 

 SPREMEMBA ZAPADLOSTI TERJATEV NA PLANU PLAČIL 
(Poleg tega so stroški spremembe plana plačil tudi morebitne nastale dodatne obresti) 

110,00 
na pogodbo 

 MINIMALNI STROŠEK ZA PREDČASNO POPLAČILO OBVEZNOSTI  V skladu z določili pogodbe 

 STROŠEK ODOBRITVE REPROGRAMA/MORATORIJA POGODBE 
(poleg stroška odobritve so stroški reprograma tudi morebitne nastale dodatne obresti in 
odškodnine, določene v pogodbi ali splošnih pogojih)  

150,00 
na pogodbo 

2. STORITVE SPREMLJAVE PLAČIL IN ADMINISTRACIJE POGODB 

 Vsak poslani prvi in naslednji OPOMIN za zapadle neplačane terjatve 5,00 
 Zadnji OPOMIN- poziv k vračilu predmeta 10,00 
 Vsak poslani prvi in naslednji OPOMIN za nedostavljeno dokumentacijo 2,00 
 STROŠEK PRIDOBITVE PODATKOV O REGISTRACIJI VOZILA (v kolikor v skladu s 

pogodbo in splošnimi pogoji tega ne priskrbi leasingojemalec sam)  
6,00 

na pogodbo 
 PRIPRAVA SODNE IZVRŠBE 200,00 

na leasingojemalca oz. poroka 
 

STROŠKI IZTERJAVE PREKO POOBLAŠČENE AGENCIJE 

Povrnitev UniCredit Leasing d.o.o. s 
strani angažirane agencije 

fakturiranih stroškov, povečanih za 
10% stroškov obdelave posla 

 STROŠEK ODPOVEDI POGODBE 50,00 
 STROŠKI IZPELJAVE POSTOPKA ISKANJA, ODVZEMA, DEPONIRANJA, CENITVE 

IN PRODAJE predmeta leasinga 
200,00 

 POSREDNI STROŠKI ISKANJA, ODVZEMA, DEPONIRANJA, CENITVE IN 
PRODAJE predmeta leasinga 

po ceniku izvajalca 

 STROŠEK ROČNE KNJIŽBE PLAČILA zaradi napačnega sklica ali druge napake 3,00 
 FOTOKOPIRANJE DOKUMENTOV (A4, črnobela, enostranska kopija) IN 

POŠILJANJE DOKUMENTOV 
0,20 na stran + strošek poštne 

storitve po ceniku pošte 
 IZDAJANJE RAZNIH POTRDIL, OBVESTIL, IZJAV in SOGLASIJ 2,00 

3. PLAČILA POSEBNIH STORITEV 

 IZDELAVA CENITVE nepremičnin 
po porabi časa *1 oz. po ceniku 

izvajalca 
 PRAVNE STORITVE 

Po porabi časa *1 oz. po ceniku 
izvajalca 

 

Opombe: 
-zamudne obresti se zaračunavajo po poteku roka za plačilo 
-zakonsko določen DDV se obračuna na ceno storitev 
 

*1 Osnovo za postavitev cene storitev predstavlja cena delovnega dne odgovorne osebe/oseb: 
      -referent:       260,00 - 500,00 EUR 
      -svetovalec:  500,00 - 800,00 EUR 
       specialist:     800,00 - 1.200,00 EUR 
Cena delovne ure (cena delovni dan deljeno s 7,5) 
 

Roki in način zaračunavanja storitev: 
Če ni s cenikom ali pogodbo drugače opredeljeno, se cena zaračunava takoj po opravljeni storitvi. Rok plačila 
poteče takoj ali najkasneje v osmih dneh od dneva izstavitve računa. Podjetje lahko zaradi normalnega poslovanja 
določi tudi druge cene, ki niso opredeljene s tem cenikom. 

 


