Tel: +421 51 321 5211
e-mail: kontakt@tj-legal.com
Ceník ke Smlouvě o vyřízení přídavků na děti z Holandska*
BASIC***
BASIC plus***

Balíček služeb

PREMIUM***

119,00 €

169,00 €

199,00 €

Poradenství před podáním žádosti a v průběhu jejího zpracování

✓

✓

✓

Zpracování žádosti o přídavky na děti z Holandska a její zaslání na holandský úřad
SVB doporučeně poštou spolu s podklady

✓

✓

✓

Poštovní poplatky

✓

Poplatek včetně DPH**

✓

✓

Telefonické ověření zpracování žádosti na holandském úřadě SVB po 3 měsících od
odeslání žádosti

✓

✓

Zpracování jednoho doplňujícího formuláře z holandského úřadu SVB

✓

✓

Telefonické ověření zpracování žádosti na holandském úřadě SVB každého čtvrt
roku

✓

Zpracování všech doplňujících formulářů z holandského úřadu SVB

✓

Zpracování písemnosti odeslané doporučeně na úřad SVB

✓

Odeslání potvrzení o návštěvě školy na úřad SVB

✓

Telefonická komunikace s českým úřadem práce

✓

Nahlášení ukončení zaměstnání před uzavřením žádosti

✓

Telefonické ověření vydání čísla BSN pro partnera/partnerku, manžela/manželku

✓

Odvolání proti zamítavému rozhodnutí

✓

Označte prosím balíček služeb, pro který jste se rozhodli:
BASIC ☐
Upozorňujeme, že fakturu za zvolený balíček služeb je třeba uhradit předem.

BASIC plus ☐

PREMIUM ☐

Ceník dalších služeb
Popis úkonu

Poplatek včetně DPH**

Zpracování jednostránkového formuláře přijatého od úřadu SVB

12,00 €

Zpracování dvou až čtyřstránkového formuláře přijatého od úřadu SVB

24,00 €

Telefonická komunikace s českým úřadem práce

12,00 €

Telefonická komunikace s úřadem SVB/Belastingdienst

12,00 €

Zpracování písemnosti odeslané doporučeně na úřad SVB

24,00 €

Zpracování dvojitých přídavků pro dítě/děti s těžkým zdravotním postižením

169 €

Ostatní úkony neuvedené v ceníku

na základě písemné dohody

1. upomínka (v případě neuhrazení vydané faktury ke dni splatnosti)

4,00 €

2. upomínka (v případě neuhrazení vydané faktury po uplynutí doby splatnosti 1. upomínky)

8,00 €

Smluvní pokuta

100,00 €

Úrok

0,05 % z dlužné částky / den

Úrok z prodlení – zákonný

5 % ročně z dlužné částky

Paušální náhrada nákladů spojených s vymáháním pohledávky

40,00 €

Poznámky:
*
Ceník platí od 01. 01. 2019, změna úkonů a poplatků vyhrazena.
**
Společnost TJ-Legal, s.r.o., je plátcem DPH a uvedené ceny zahrnují DPH (20 %).
***
Vztahuje se na úkony do uzavření žádosti.

Místo:

Datum:

Příkazník: ________________________________________

Příkazce: X

Mgr. Milan Polician, jednatel
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