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SAZEBNÍK POPLATKŮ SPOLEČNOSTI EKORENT, spol. s r.o. 
Pro Leasingové smlouvy a Smlouvy o poskytnutí úvěru (dále jen smlouvy) platný od 1. 8. 2022 
 

úkon poplatek bez DPH 

Uzavření smlouvy 0 Kč 

Uzavření dodatku z důvodu změny splátkového kalendáře (mimořádný vklad, změna doby splácení, 
odklad splácení, apod.). Změna je možná pouze po vzájemném odsouhlasení nového splátkového 
kalendáře smluvními stranami. 

5 000 Kč 

Uzavření dodatku z důvodu předčasného splacení závazků ze smlouvy. Změna je možná pouze po 
vzájemném odsouhlasení výše doplatku smluvními stranami. 

5 000 Kč 

Výpočet pro změnu splátkového kalendáře a pro předčasné ukončení smlouvy na základě žádosti klienta. Pouze výpočet. 

• 1. výpočet 0 Kč 

• 2. a každý další výpočet 500 Kč 

Změna v identifikačních údajích klienta 1 000 Kč 

Souhlas s užíváním předmětu leasingu/financování 3. osobou 0 Kč 

Změna klienta na základě jeho žádosti (včetně posouzení bonity nového klienta) 3 000 Kč 

Změna v pojištění předmětu financování 3 000 Kč 

Změna v zajištění smlouvy 3 000 Kč 

Vyhotovení potvrzení o platební morálce či potvrzení o doplacení smlouvy 0 Kč 

Požadované administrativní úkony ze strany klienta nad rámec sjednání a uzavření smlouvy 
(zejména vyhotovení a zaslání kopie smluvní dokumentace, vyhotovení a zaslání přehledu plateb) 

0 Kč 

Zapůjčení technického průkazu 0 Kč 

Vystavení devinkulace k pojistnému plnění 0 Kč 

Změny ze zákonných důvodů 0 Kč 

Identifikace klienta (dle AML zákona) formou bezhotovostní platby 1 Kč před vznikem smlouvy 1 Kč 

 
 

Poplatek za úkon neupravený tímto sazebníkem bude společností EKORENT, spol. s r.o. stanoven na základě 
žádosti zákazníka individuálně dle náročnosti úkonu a bude oznámen zákazníkovi předem. 
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