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Na temelju članka 43. Zakona o leasingu i članka 28. Društvenog ugovora AGRAM LEASING d.o.o.,
Predsjednik Uprave Društva donosi:

ODLUKU
o visini naknada kod financijskog leasinga za potrošače
Društvo Agram leasing d.o.o. iz Zagreba, Remetinečka cesta 98, sukladno odluci Uprave društva, ovlašteno je u svom poslovanju primateljima
leasinga sa statusom potrošača naplaćivati određene naknade i to prema vrsti i u iznosima na sljedeći način:
R.br. Naknada [osnovica]

1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.
6.3.1.

Naknada za sklapanje ugovora
Naknada za slanje opomena
Naknada za slanje zadužnice
Naknada za nedostavljanje ugovorne dokumentacije
Naknada za više prijeđenih kilometara
Naknada za više prijeđenih kilometara osobnih vozila
Naknada za više prijeđenih kilometara gospodarskih vozila
Naknade u slučaju izmjene, prijevremene otplate i raskida ugovora
Naknada za izmjenama na ugovoru tijekom trajanja ugovora za promjenom instrumenta osiguranja, promjena jamca
Naknada za izmjenama ugovorenih uvjeta (npr. produženje ugovora, smanjenje roka trajanja, reprogram ugovora i sl.)
u slučaju da je izmjena ugovorenih uvjeta inicirana od strane Agram leasinga
u slučaju da je izmjena ugovorenih uvjeta inicirana od strane primatelja leasinga
Naknada za prijevremenu otplatu ugovora o financijskom leasingu
ako je razdoblje između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora dulji od 12 mjeseci
uz uvjet da je iznos prijevremene otplate veći od 75.000 kn
ako je razdoblje između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora kraće od 12 mjeseci
6.3.2.
uz uvjet da je iznos prijevremene otplate veći od 75.000 kn

bez naknade
bez naknade
75 HRK + stvarni trošak
75 HRK

3,0 HRK/km
2,5 HRK/km

600 HRK

bez naknade
750 HRK

max. 1% *

max. 0,5% *

* Naknada za prijevremenu otplatu ugovora o financijskom leasingu izračunava se na preostalu glavnicu na dan prijevremene otplate.
Iznos naknade ne smije prelaziti iznos kamata koje bi potrošač platio tijekom razdoblja između dana prijevremene otplate i dana prestanka
ugovora o financijskom leasingu.

6.4. Naknada za raskid ugovora o financijskom leasingu
6.4.1.
Naknada za raskid ugovora uslijed nemogućnosti primatelja leasinga da ispunjava svoje ugovorne
obveze izračunava se na preostalu vrijednost glavnice na dan raskida
6.4.2.
Naknada za raskid ugovora uslijed totalne štete ili krađe vozila
6.5. Naknada za izdavanje neobvezujuće ponude za prijevremeni otkup
6.6. Naknada za promjenu objekta leasinga / financiranja (po promjeni)
7. Naknade za usluge vezane za prestanak ugovornog odnosa
7.1. Odjava ili prijenos vlasništva nad objektom (naknada se neće obračunavati ako primatelj leasinga sam obavi navedene aktivnosti)
8. Naknada za prefakturiranje, izdavanje potvrda, punomoći i sl. dokumenata
9. Ostale naknade
usluga obavljanja prve registracije i tehničkog pregleda, ishođenje bilo kakve potrebne dokumentacije vezane za
objekt leasinga (naknada se neće obračunavati ako primatelj leasinga sam obavi navedene aktivnosti)

3%
bez nakande
bez nakande
600 HRK

200 HRK
75 HRK

200 HRK

Sve naknade izražene su u neto iznosu bez PDV-a.
Društvo Agram leasing d.o.o. ovlašteno je, osim gore navedenih naknada, primatelju leasinga naplatiti i stvarne troškove koji eventualno mogu nastati
pri izvršenju usluga, a koji uključuju:
a) pristojbe, kazne, poreze, premije osiguranja i sl. koje se plaćaju za račun primatelja leasinga
b) troškove koje obračunava FINA te poslovne banke u zemlji i inozemstvu, a koji nastaju pri izvršavanju poslova
c) sudske i javnobilježničke troškove koji nastaju pri pružanju usluga
d) troškove ostalih sudionika uključenih u pružanje usluga (npr. treće osobe angažirane za naplatu potraživanja ili vraćanje objekta
leasinga, procjenu objekta leasinga i dr.)
U slučaju odustajanja primatelja leasinga od ugovorenog posla za koji je Agram leasing već izvršio uslugu, primatelj leasinga je dužan podmiriti
obračunatu naknadu.
Navedene naknade se primjenjuju na sve ugovore o financijskom leasingu sklopljene s potrošačima kako ih definira Zakon o leasingu, Zakon o zaštiti
potrošača i Zakon o potrošačkom kreditiranju.
Ova odluka primjenjuje se od svibnja 2022. godine.
Broj: _/__
01/N/2022
U Zagrebu, svibanj 2022. godine

Predsjednik Uprave Društva
Krešimir Dujić

