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Sadzobník poplatkov Prevádzkovateľa Portálu 
 

Poplatky na strane Potenciálneho Investora/Investora: 
 
- Spracovanie Investičnej inštrukcie   0 EUR 
- Sprostredkovanie Investície    0 EUR 
- Správa Investície      0 EUR 
- Ukončenie Investície na základe Žiadosti  

o vyplatenie Investície a následne na základe  
Automatického alebo Manuálneho Procesu  
odkúpenia pohľadávok do 1 roka   5% z vyplácanej Investície 

- Ukončenie Investície na základe Žiadosti  
o vyplatenie Investície a následne na základe  
Automatického alebo Manuálneho Procesu  
odkúpenia pohľadávok do 2 roka   2,5% z vyplácanej Investície 

- Ukončenie Investície na základe Žiadosti  
o vyplatenie Investície a následne na základe 
Automatického alebo Manuálneho Procesu  
odkúpenia pohľadávok do 3 roka   1,5% z vyplácanej Investície 

- Ukončenie Investície na základe Žiadosti  
o vyplatenie Investície a následne na základe  
Automatického alebo Manuálneho Procesu  
odkúpenia pohľadávok do 4 roka   1% z vyplácanej Investície 

- Ukončenie Investície na základe Žiadosti  
o vyplatenie Investície a následne na základe 
Automatického alebo Manuálneho Procesu  
odkúpenia pohľadávok do 5 roka   0,5% z vyplácanej Investície 

 
Poplatky na strane Potenciálneho Dlžníka/Dlžníka: 
 
- Provízia       3% zo sumy Celkového Úveru 
- Poplatok za obstaranie príležitosti uzavrieť 

Úverovú zmluvu v % per annum vypočíta sa podľa vzorca (38,5% 
- vážený priemer Jednotlivých 
Úrokov v % per annum) 

- Poplatok za obstaranie príležitosti uzavrieť  
Úverovú zmluvu v eur vypočíta sa prostredníctvom 

Sadzby Poplatku za obstaranie 
príležitosti uzavrieť Úverovú 
zmluvu a sumy Celkového Úveru 

   
- Poplatok za spracovanie predčasného splatenia 

Úveru 5% z predčasne splatenej 
Celkovej Istiny Celkového Úveru 
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- Úrok z omeškania so zaplatením 
Poplatku za obstaranie príležitosti uzavrieť  
Úverovú zmluvu v zákonnej výške úrokovej sadzby 

podľa platnej právnej úpravy 
(5 % p.a.) 

- Vyčíslenie zostatku Úveru na žiadosť Dlžníka  5 EUR 
- Poplatok za zabezpečenie prevodu voľných  

finančných prostriedkov zo Zúčtovacieho účtu  
Dlžníka/Investora     5 EUR 

- Poplatok za manuálne spárovanie došlej 
platby (napr. platba pod zlým VS)   3 EUR 

- Poplatok za zaslanie zmluvnej dokumentácie  
poštou       30 EUR 

- Zmluvná pokuta pre prípad omeškania  
so zaplatením Poplatku za obstaranie príležitosti  
uzavrieť Úverovú zmluvu 10% z aktuálne dlžnej sumy 

Poplatku za obstaranie príležitosti 
uzavrieť Úverovú zmluvu (v rámci 
Celkovej platby) počítaná na 8. 
(slovom: ôsmy) deň omeškania 
Dlžníka s úhradou dlhu 

- Úrok z omeškania so zaplatením 
zmluvnej pokuty      Prevádzkovateľ si neuplatňuje  

 
 

Poplatky za vymáhanie: 
 
- SMS upomienka generovaná 2 dni 

po neuhradení každej predpísanej splátky  bez poplatku 
- Každá ďalšia SMS upomienka    3 EUR 
- E-mailová upomienka generovaná 4 dni 

po neuhradení každej predpísanej splátky  bez poplatku 
- Každá ďalšia E-mailová upomienka   3 EUR 
- Telefonická upomienka     5 EUR 
- Písomná (listová) upomienka - typ „Upomienka č. 1“ 10 EUR 
- Každá ďalšia písomná (listová) upomienka  15 EUR 

 


