PRISLISTE – ERHVERV
Betalingsoverførsler
- betaling via PBS
kr.
- anden betalingsmåde (check, overførsel, giro o.l) kr.
- gebyr pr. aftale vedr. tilbageførsel af PBS betaling kr.
Udlån, kreditter og garantier
- dokumentudfærdigelse
- ændringer/påtegninger
(ydelsesændring, sikkerheder m.v.)
- indfrielse før udløb beregnes individuelt,
dog minimum.
Leasing
- oprettelse af leasingaftale
- ændring/påtegning
- gebyr for henstand
- frikøb før udløb beregnes individuelt,
dog minimum
- gebyr for forsikringstegning gennem Krone Kapital
- gebyr ved anvisning af køb inkl.
registreringsafgift ved udløb af leasingaftalen
- gebyr for opfølgningsbreve/påmindelser
- gebyr for ekstraordinær sagsbehandling
Identifikation af udstyr
- specifikation + udskrivning af labels til påsætning
Inkasso
- gebyr 1. rykker
(herunder afviste PBS-indbet., checks mv.)
- gebyr 2. rykker og efterfølgende rykkere
- kompensationsbeløb iht. renteloven §9 stk. 1
- opgørelse i forb. med ophævelse af leasingaftale
- fremsendelse til retslig inkasso
(+ eksterne omkostninger)
- notering af udlæg/sekundær pant i stillet sikkerhed
- realisation af pantsatte sikkerheder
Besvarelse af skriftlige forespørgsler og fremsendelse
af kopi af aftaler, udskrifter og øvrig dokumentation til
revision, leasingtager eller andre
Fremsendelse af rapporter
Notering af panthaverdeklaration
Meddelelser til forsikringsselskaber/ forsikringsskift
(der tillægges den til enhver tid gældende gebyrafgift)
Frikøbsberegning
Individuelle opgaver beregnes ud fra en betaling pr. time på

34,75,100,-

1,0 % - min. kr. 2.500,kr. 2.500,- min.

kr.

5.000,-

Min. kr. 2.500,- og afhængig af sagsstørrelse
kr. 2.500,- til 5.000,kr.
2.500,kr.
kr.

10.000,300,-

kr.
kr.
kr.

2.500,400,900,- pr. påbegyndt time

kr.

1.500,- pr. påbegyndt 15 genstande

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

300,600,310,5.000,- (minimum)
1.500,-

kr.
kr.

1.500,800,- pr. påbegyndt time

kr.
kr.
kr.
kr.

500,500,- til 1.500,800,700,-

kr.
kr.

900,900,-

I øvrigt henvises til ABL95 2. udgave 2004 og Krone Kapital A/S’s øvrige betingelser.
Endvidere er Krone Kapital A/S berettiget til at beregne morarenter med 2 % af restancebeløbet pr. påbegyndt måned, dog min. kr. 100,00.

PRISLISTE – MOTORKØRETØJER
Udover ovennævnte generelle prisliste er følgende gældende:
Notering af forsikringsdeklaration- motorkøretøj
kr.
(der tillægges den til enhver tid gældende gebyrafgift)
Indhentelse og ekspedition af ny registreringsattest
kr.
1. rykkergebyr vedr. forsikringsrestance og vægtafgift
kr.
2. og senere rykkergebyrer vedr. forsikringsrestance
og vægtafgift
kr.
Gebyr ved gennemgang af bil ved tilbagelevering
kr.
Gebyr for manglende serviceoverholdelse
kr.
Gebyr for mangler ved aflevering af bil
kr.
(herunder skadeanmeldelser, servicebog, nøgler, org. reg.attest)
Administration af brændstofskort
kr.
Administration af del-leasingaftaler
kr.

600,900,300,600,1.600,1.000,800,- m. tillæg af faktiske
omkostninger
30,- pr. ydelsesopkrævning
600,- pr. måned

Alle priser er ekskl. moms.

KRONE KAPITAL A/S’ REFERENCERENTE
Referencerenten er p.t. sammensat således:
Cibor 3 mdr. tillagt Krone Kapitals Cost of funds.
Cost of funds-tillæget beregnes løbende på grund af pengemarkedsmæssige forhold.
Ved fremtidige ændringer i prislisten henvises til www.kronekapital.dk, hvor gældende prisliste er tilgængelig.
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