Poplatky platené Klientom OTP Banke Slovensko, a. s. v súvislosti s
faktoringom:
a)

za poskytnutie faktoringu vrátane vypracovania zmluvnej dokumentácie k faktoringu
počítaný z celkovej výšky faktoringového Úverového rámca vo výške 1,5 %, min. 200 €,
poplatok je splatný najneskôr v deň prvého poskytnutia Preddavku Odplaty,

b)

za správu faktoringového obchodu - za každý ďalší kalendárny rok trvania faktoringového
vzťahu, splatný v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s číselným označením
dňa prvého poskytnutia Preddavku Odplaty v zmysle Zmluvy o faktoringu, počítaný z
celkovej výšky faktoringového Úverového rámca vo výške 1,5 %, min. 200 €,

c)

za zmenu zmluvných podmienok na základe žiadosti Klienta - v zmysle Cenníka Banky
platného v čase realizácie - vyúčtovania poplatku,

d)

za každú upomienku o nesplnení povinnosti Klienta vo výške 25 €, poplatok je splatný v
nasledujúci deň po odoslaní upomienky,

e)

za nečerpanie Úverového rámca vo výške 1 % z objemu rozdielu medzi výškou
zodpovedajúcou 70 % Úverového rámca uvedeného v Zmluve o faktoringu a výškou
skutočne čerpaného Úveru (pričom sa berie do výpočtu priemerná výška skutočného
čerpania za kalendárny štvrťrok); poplatok sa zúčtováva štvrťročne v posledný deň
kalendárneho štvrťroka, začínajúc kalendárnym štvrťrokom, v ktorom došlo k uzavretiu
Zmluvy o faktoringu; ak priemerná výška skutočného čerpania Úveru za kalendárny
štvrťrok dosiahne min. 70% Úverového rámca, tento poplatok sa neúčtuje,

f)

za predčasné ukončenie faktoringového obchodu vo výške 4 % z objemu Úverového
rámca uvedeného v Zmluve o faktoringu, min. 200 €, poplatok je splatný v deň
predčasného ukončenia faktoringového obchodu (pod predčasným ukončením
faktoringového obchodu podľa tohto bodu sa rozumie ukončenie Zmluvy o faktoringu
dohodou na základe žiadosti Klienta),

g)

Monitorovací poplatok za Faktoringový limit vo výške max. 4,50 € mesačne za každého
Dlžníka, poplatok je splatný vždy v posledný kalendárny deň mesiaca začínajúc mesiacom,
v ktorom bola uzavretá Zmluva o faktoringu.

h)

Faktoringový poplatok - poplatok za správu postupovanej pohľadávky – max. 1,24 %
z výšky postupovanej pohľadávky

i)

Spracovateľský poplatok - poplatok za úkony spojené s akceptáciou pohľadávky na
postúpenie - max. 5 € za každú jednu postupovanú pohľadávku

K poplatkom bude pripočítaná DPH okrem poplatku za upomienku, ktorý nie je predmetom DPH.

