Tel: +421 51 321 5211
e-mail: kontakt@tj-legal.com

Cenník k obstaraniu rodičovského príspevku z Nemecka*
Balíček služieb

Balíček služieb

Balíček služieb



















Overenie prijatia žiadosti na príslušnom nemeckom úrade





Spracovanie odpovede na jeden list/mail z nemeckého úradu





Poplatky v rámci balíčka sa vzťahujú na úkony do rozhodnutia o žiadosti

Poplatok vrátane DPH**
Poradenstvo pred podaním žiadosti o rodičovský príspevok z Nemecka
a v priebehu jej spracovania
Spracovanie žiadosti o rodičovský príspevok Nemecka a jej zaslanie spolu
s povinnými prílohami na nemecký úrad doporučene poštou
Poštové poplatky

BASIC
150,00 €

MEDIUM
215,00 €

PREMIUM
250,00 €

Spracovanie žiadosti o rodičovský príspevok z Nemecka pre druhého rodiča



Telefonické overenie spracovania žiadosti na nemeckom úrade každý
štvrťrok



Spracovanie odpovedí na všetky listy/maily z nemeckého úradu



Vyžiadanie jedného potvrdenia od nemeckého zamestnávateľa



Spracovanie jedného úradného listu z podnetu klienta



Spracovanie žiadosť o rodičovský príspevok z Nemecka na ďalšie dieťa
narodené počas poberania rodičovského príspevku z Nemecka



Cenník ďalších služieb
pre klientov, ktorým žiadosť o rodičovský príspevok z Nemecka spracovala spoločnosť TJ-Legal s.r.o.

Popis úkonu

Poplatok **

Spracovanie odpovede na jeden list/mail z nemeckého úradu pre rodičovský príspevok

48,00 € (40,00 € bez DPH)

Vyžiadanie jedného potvrdenia od nemeckého zamestnávateľa

36,00 € (30,00 € bez DPH)

Spracovanie jedného úradného listu z podnetu klienta, resp. jedného listu pre iný zahraničný úrad

36,00 € (30,00 € bez DPH)

Spracovanie žiadosti o rodičovský príspevok z Nemecka pre druhého rodiča

150,00 € (125,00 € bez DPH)

Spracovanie žiadosti o rodičovský príspevok z Nemecka na ďalšie dieťa narodené počas poberania
rodičovského príspevku z Nemecka

150,00 € (125,00 € bez DPH)

Odvolanie voči rozhodnutiam nemeckého úradu pre rodičovský príspevok

65,00 € (54,16 € bez DPH)

Odborné poradenstvo po telefóne alebo pri osobnej návšteve (napr. v súvislosti s prijatým úradným listom)

36,00 € za začatú polhodinu
(30,00 € bez DPH)

Odborné poradenstvo zaslaním mailu s vysvetlením postupu pri odpovedi na úradný list

72,00 € (60,00 € bez DPH)

Spracovanie odpovede na jeden list z nemeckého úradu pre rodičovský príspevok a jej zaslanie na
zahraničný úrad – ak už o žiadosti o rodičovský príspevok bolo rozhodnuté

82,00 € (68,33 € bez DPH)

Telefonické kontaktovanie nemeckého úradu pre rodičovský príspevok – cena za jeden telefonát

36,00 € (30,00 € bez DPH)

Neúradný preklad jednej normostrany dokumentu do nemčiny

15,00 € (12,50 € bez DPH)

Úradný preklad jednej normostrany dokumentu do nemčiny

19,80 € (16,50 € bez DPH)

Ostatné úkony neuvedené v cenníku

po písomnej dohode

Tel: +421 51 321 5211
e-mail: kontakt@tj-legal.com

Cenník ďalších služieb
pre klientov, ktorým žiadosť o rodičovský príspevok z Nemecka nespracovala spoločnosť TJ-Legal s.r.o.

Popis úkonu

Poplatok **

Spracovanie jedného úradného listu z podnetu klienta

56,00 € (46,67 € bez DPH)

Spracovanie žiadosti o rodičovský príspevok z Nemecka na ďalšie dieťa narodené počas poberania
150,00 € (125,00 € bez DPH)
rodičovského príspevku z Nemecka
Spracovanie žiadosti o rodičovský príspevok z Nemecka pre druhého rodiča – ak predtým požiadal iný rodič
150,00 € (125,00 € bez DPH)
o rodičovský príspevok z Nemecka
Odvolanie voči rozhodnutiam nemeckého úradu pre rodičovský príspevok

84,00 € (70,00 € bez DPH)

Odborné poradenstvo po telefóne alebo pri osobnej návšteve (napr. v súvislosti s prijatým úradným listom)

39,00 € za začatú polhodinu
(32,50 € bez DPH)

Odborné poradenstvo zaslaním mailu s vysvetlením postupu pri odpovedi na úradný list

82,00 € (68,33 € bez DPH)

Spracovanie odpovede na jeden list z nemeckého úradu pre rodičovský príspevok a jej zaslanie na
zahraničný úrad

92,00 € (76,67 € bez DPH)

Telefonické kontaktovanie nemeckého úradu pre rodičovský príspevok – cena za jeden telefonát

39,00 € (32,50 € bez DPH)

Neúradný preklad jednej normostrany dokumentu do nemčiny

15,00 € (12,50 € bez DPH)

Úradný preklad jednej normostrany dokumentu do nemčiny

19,80 € (16,50 € bez DPH)

Ostatné úkony neuvedené v cenníku

po písomnej dohode

Sankcie
1. upomienka (v prípade neuhradenia vystavenej faktúry do dňa splatnosti)

4,00 €

2. upomienka (v prípade neuhradenia vystavenej faktúry po uplynutí doby splatnosti 1. upomienky)

8,00 €

Zmluvná pokuta

100,00 €

Úrok

0,05% z dlžnej čiastky / deň

Úrok z omeškania – zákonný

5% ročne z dlžnej sumy

Paušálna náhrada nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky

40,00 €

Poznámky:

*

**

Cenník je platný od 01.08.2021 do 31.12.2021, zmena úkonov a poplatkov vyhradená.
Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. je platcom DPH a ceny sú uvedené s 20% DPH.

Poskytovateľ:

_____________________________________
Mgr. Milan Polician - konateľ

