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CENIK STORITEV 
RCI BANQUE SA, BANČNA PODRUŽNICA LJUBLJANA 
 

OSNOVNE STORITVE      Fizične osebe Pravne osebe  

Administrativni stroški  predčasnega zaključka pogodbe       0,00 60,00 EUR 

STORITVE SPREMLJAVE PLAČIL V ZAMUDI   Fizične osebe Pravne osebe 

1. opomin - 10,00 EUR 

2. opomin - 10,00 EUR  

3. opomin - 10,00 EUR 

Priprava asignacijske pogodbe - 30,00 EUR 

Priprava naloga za unovčenje menice - 60,00 EUR 

Stroški izterjave na račun v zamudi (ZPreZP-1) - 40,00 EUR 

Stroški telefonske izterjave  - 

Po ceniku 
izvajalca s 
pribitkom  

30,00 EUR 
administrativnih 

stroškov 

Storitve zunanjih izvajalcev ( izterjava na terenu, odvzem, osebna vročitev, 
cenitev, priprava vozila za prodajo, popravilo vozila, skladiščenje, odjava 
vozila, pravne storitve, druge storitve pogodbenikov) 

po ceniku izvajalca s pribitkom 
30,00 EUR administrativnih 

stroškov 

Zadnji opomin - poziv k vračilu vozila - 50,00 EUR 

Odstop od pogodbe 50,00 100,00 EUR 

Stroški izpeljave postopka iskanja, odvzema, skladiščenja, cenitve, prodaje 
prevzetega vozila in priprava zaključnih obračunov zaradi odstopa od 
pogodbe 

240,00 240,00 EUR  

 

 
Prodaja odvzetega vozila  150,00 150,00 EUR  

Priprava sodne izvršbe zoper lizingojemalca / kreditojemalca in/ali poroka 240,00 240,00 EUR  

DRUGO       Fizične osebe Pravne osebe 
 

Priprava podpisnih dokumentov, prijava v zapuščinski postopek v primeru 
smrti lizingojemalca / kreditojemalca 

60,00 - EUR  

 
Priprava predloga sodišču za vračilo zaseženega vozila 80,00 100,00 EUR  

 

Udeležba pooblaščenca  na sodišču zaradi zaseženega vozila       120,00 120,00 EUR 
 

Priprava predloga sodišču - ugovor tretjega v primeru rubeža na vozilu 80,00 100,00 EUR  

 
Prejeta kazen za cestnoprometne prekrške  skladno z odločbo s pribitkom 

20,00 EUR na odločbo / izrek  

Administrativni stroški - spremembe na pogodbi 60,00 90,00 EUR 
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Administrativni stroški - kršenje pogodbenih določil 

99,00 99,00 EUR  

OPOMBE               
 

Zakonsko določen DDV je vključen v posamezni storitvi, razen pri storitvah označenih z  *   

Cena storitve se zaračuna najkasneje v roku 15 dni od opravljene storitve  

Cena storitve se obračuna na posamezni pogodbi, z izdajo računa se pogodbene obveznosti 
lizingojemalca/kreditojemalca povečajo za strošek opravljene storitve 

 

 

VELJAVNOST 

 

Cenik velja od 15.06.2022            

        
 

         

    

     

 

 


