CENIK STORITEV S-FACTORING d.d.
Obrestne mere in cene, navedene v tem dokumentu, se lahko spreminjajo glede na razmere na denarnem, kreditnem ali kapitalskem trgu ter glede na ukrepe
državnih organov, sprememb zakonodaje oziroma ukrepe Banke Slovenije in ECB, oziroma po vsakokratni odločitvi S-Factoring d.d.
Financiranje
Stroški financiranja oz. pogodbene obresti
Strošek zamude plačil
Zamudne obresti
Faktorinška provizija
Faktoring provizija
Faktoringa provizija - pavšal
Drugi stroški faktoringa
Strošek odobritve posla
Strošek podaljšave trajanja pogodbe in veljavnosti limita
Strošek poročil o prometu na faktorinškem računu
Strošek bonitetnega pregleda in vključitve dodatnega dolžnika iz Slovenije
Strošek bonitetnega pregleda in vključitve dodatnega dolžnika iz tujine (EU)
Strošek spremembe dolžnikovega limita za kupca iz Slovenije
Strošek spremembe dolžnikovega limita za kupca iz tujine (EU)
Strošek vključitve dodatnega dobavitelja oz. upnika
Strošek drugih sprememb pogodbenega razmerja
Stroški opominjanja, izterjave in unovčevanja terjatev
Strošek opominjanja dolžnikov, dobaviteljev ali odstopnikov
1. Opomin
2. Opomin
3. Opomin - Opomin pred tožbo
Upravljalska provizija za unovčevanje plačil z izvršnico
Upravljalska provizija za unovčevanje plačil z menico
Pravni, sodni in ostali stroški povezani s poplačilom ali izterjavo terjatve
Provizija dolžnikov
Ostalo
Strošek nujnih transakcij in nakazil v tujino
Strošek izrednih pregledov/poročil, izpisov in analiz po naročilu odstopnika
Drugi stroški

6-mesečni Euribor + pribitek
do 5 odstotnih točk dodatka k pogodbeni obrestni meri
V skladu z veljavno zakonodajo
do 2% od vrednosti odstopljene terjatve, min. 2.000,00 EUR letno
do 2% od višine limita financiranja
do 1% od višine odobrenega limita financiranja
do 1% od višine odobrenega limita financiranja
20,00 EUR mesečno
70,00 EUR
135,00 EUR
70,00 EUR
135,00 EUR
30,00 EUR
minimalno 100,00 EUR
20,00 EUR mesečno
15,00 EUR
25,00 EUR
35,00 EUR
35,00 EUR oz. po dejanskih stroških izvedbe
35,00 EUR oz. po dejanskih stroških izvedbe
po dejanskih stroških izvedbe
po dejanskih stroških, ki jo zaračuna dolžnik
po ceniku Banke Spakrasse d.d.
min. 20,00 EUR
po dejanskih stroških izvedbe

Cenik storitev stopi v veljavo 01.01.2018
Vse tarife so v evrih. Po veljavni zakonodaji predstavlja odkup terjatev obdavčljivo dejavnost, zato se na vse stroške faktoringa obračuna davek na dodano
vrednost po trenutno zakonsko veljavni stopnji.
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