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

Cenník k obstaraniu prídavkov na deti z Holandska*
Balíček služieb

Balíček služieb

Balíček služieb

Poradenstvo pred podaním žiadosti a v priebehu jej spracovania







Spracovanie žiadosti o prídavky na deti z Holandska a jej zaslanie spolu
s povinnými prílohami na holandský úrad SVB doporučene poštou







Poštové poplatky







Telefonické overenie spracovania žiadosti na holandskom úrade SVB po 3
mesiacoch od odoslania žiadosti





Spracovanie jedného doplňujúceho formulára z holandského úradu SVB





Poplatky v rámci balíčka sa vzťahujú na úkony do uzatvorenia žiadosti

Poplatok vrátane DPH**

BASIC
119,00 €

BASIC plus
169,00 €

PREMIUM
199,00 €

Telefonické overenie spracovania žiadosti na holandskom úrade SVB každý
štvrťrok



Spracovanie všetkých doplňujúcich formulárov z holandského úradu SVB



Spracovanie listu odoslaného doporučene na úrad SVB



Odoslanie potvrdenia o návšteve školy na úrad SVB



Telefonická komunikácia so slovenským úradom práce



Nahlásenie ukončenia zamestnania pred uzatvorením žiadosti



Telefonické overenie vydania BSN čísla pre partnera/ku, manžela/ku



Odvolanie voči negatívnemu rozhodnutiu


Cenník ďalších služieb

Popis úkonu

Poplatok **

Písomné spracovanie formulárov prijatých od úradu SVB a ich spätné odoslanie

24,00 € (20,00 € bez DPH)

Telefonická komunikácia so slovenskými a zahraničnými úradmi

24,00 € (20,00 € bez DPH)

Poradenstvo

24,00 € (20,00 € bez DPH)

Úradný preklad dokumentov do nemeckého jazyka

19,80 € (16,50 € bez DPH)

Spracovanie listu odoslaného doporučene na úrad SVB, zmena bankového účtu

24,00 € (20,00 € bez DPH)

Následné spracovanie žiadosti o dvojité prídavky pre ťažko zdravotne postihnuté dieťa

199,00 € (165,83 € 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 01.06.2021 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

