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POPLATKOVÝ RÁDCE A PRŮVODCE
Poplatkový rádce a průvodce vznikl na základě potřeby jednoduše a přehledně představit princip
fungování společného projektu služeb Polatkyzpet.cz, Jdeto.de a Bankovnipoplatky.com Poplatkový
rádce a průvodce Vám usnadní orientaci v tomto společném projektu, který Vám zajistí vrácení
poplatků a jejich zrušení do budoucna. Dozvíte se zde historii všech tří spolupracujících stran, jaké
byly důvody jejich spojení, a jak jejich prostřednictvím získáte zpět své poplatky.

1.

VÝHODY ZAPOJENÍ SE DO SLUŽBY POPLATKYZPET.CZ

Klient, který podepíše plnou moc společnosti BSP Lawyer Partners, a.s., která zajišťuje službu Poplatkyzpět.cz, získává tyto
výhody:

2.

-

pravidelnou informovanost o všech krocích, které jsou v souvislosti s vymáháním bankovních poplatků
uskutečňovány (na www.poplatkyzpet.cz, prostřednictvím SMS a e-mailu uvedených v plné moci, telefonicky na
našem call centru či osobně v klientském centru, apod.);

-

kvalitní právní služby zajišťované právníky – specialisty spolupracujícími se službou Poplatkyzpět.cz;

-

úsporu času, který by jinak musel strávit činnostmi, které za něj nyní bude zajišťovat služba Poplatkyzpět.cz;

-

úsporu nákladů, které by jinak musel hradit za činnosti, které za něj nyní bude hradit služba Poplatkyzpět.cz.

CO ZNAMENÁ PODPIS PLNÉ MOCI

Podpisem plné moci bere klient na vědomí, že kromě jeho bankovního poplatku budou vůči bance uplatněny i veškeré
náklady spojené s touto službou. Pokud klienti s tímto bodem nesouhlasí a rozhodnou se plnou moc nepodepsat, nic
nebrání tomu, aby se sami, či ve spolupráci s jinou právní kanceláří pokusili získat své poplatky zpět.

3.

POKUD BANKY PŘISTOUPÍ NA VRÁCENÍ POPLATKŮ SMÍRNOU CESTOU

Každý klient, zastoupen námi zvoleným advokátem, zašle v krátké době prostřednictvím služby Poplatkyzpet.cz bance
výzvu k vrácení neoprávněně vyúčtovaného bankovního poplatku a k zaplacení nákladů právního zastoupení zvoleným
advokátem dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Takové výzvy obdrží všechny banky, jejichž klienti službu
Poplatkyzpet.cz využijí.
V případě, že banky této výzvě vyhoví, zašlou neoprávněně inkasované poplatky na bankovní účet klienta uvedený v plné
moci a náklady právního zastoupení na účet služby Poplatkyzpet.cz. Tyto náklady nebudou hrazeny z navrácených
bankovních poplatků. Tím bude věc ukončena: klient získá zpět své poplatky a banka uhradí náklady spojené s jejich
vymáháním, vzniklé tím, že poplatky nevrátila dobrovolně dříve, než museli klienti využít našich služeb.

4.

V PŘÍPADĚ, ŽE BANKY NEPŘISTOUPÍ NA VRÁCENÍ POPLATKŮ SMÍRNOU CESTOU – SOUDNÍ
SPOR
V případě, že banky této výzvě, popř. opakovaným výzvám nevyhoví, doporučíme klientům další postup, zejména domáhat
se tohoto nároku soudní cestou. V tento okamžik se každý klient může rozhodnout, zda bude dále pokračovat a vymáhat
svůj nárok soudní cestou, nebo nikoliv.
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V PŘÍPADĚ, ŽE KLIENT NEBUDE CHTÍT VSTOUPIT DO SOUDNÍHO SPORU

Pokud se klient rozhodne žalobu nepodávat, což projeví tím, že nezaplatí soudní poplatek, spolupráce se službou
Poplatkyzpet.cz skončí a smlouva zanikne. V tomto případě nebude klient platit žádné náklady za dosavadní spolupráci,
pouze přestane být klientem služby Poplatkyzpet.cz.

6.

V PŘÍPADĚ, ŽE KLIENT BUDE CHTÍT ZÍSKAT SVÉ POPLATKY SOUDNÍ CESTOU

Pokud se klient rozhodne dále vymáhat své nároky ve spolupráci se službou Poplatkyzpet.cz, dá pokyn k podání žaloby a
zaplatí soudní poplatek, spolupráce dále pokračuje.

7.

SOUDNÍ POPLATEK

Každé soudní řízení je spojené s úhradou soudního poplatku. Pokud dá klient službě Poplatkyzpět.cz pokyn k podání
žaloby, bude poučen, že bude platit zákonem předepsaný soudní poplatek. Ten závisí na výši bankovních poplatků, které
budou před soudem vymáhány. Do částky 10.000,- Kč činí soudní poplatek 400,- Kč, do částky 20.000,- Kč činí soudní
poplatek 800,- Kč. To je jediný náklad, který bude hradit klient. Jeho zaplacením vyjádří souhlas s podáním žaloby a se
svojí další účastí na tomto projektu. I v soudním řízení bude služba Poplatkyzpět.cz zajišťovat veškeré úkony s tím
spojené, i v tomto řízení bude klient zastoupen advokátem z právního týmu Poplatkyzpět.cz, který bude konzultovat
všechny právní otázky s tím spojené. Vedle bankovního poplatku a nároků uplatněných v předžalobní výzvě budou vůči
bance uplatněny i náklady soudního řízení ve výši stanovené vyhláškou č. 484/2000 Sb., o odměnách za zastupování
účastníka advokátem v soudním řízení.

8.

VYPOVĚZENÍ PLNÉ MOCI

Až do okamžiku kdy se klient rozhodne, zda žalobu podá či nepodá, má klient právo od spolupráce se službou
Poplatkyzpět.cz odstoupit a plnou moc službě Poplatkyzpět.cz vypovědět, a to dopisem adresovaným společnosti BSP
Lawyer Partners, a.s., K Červenému dvoru 25a, 130 00 Praha 3.
Pokud klient přestane spolupracovat se službou Poplatkyzpět.cz před případným podáním žaloby vůči bance k soudu,
nebude ho to stát nic. Pouze poštovné za zaslání plné moci, popř. dalších nezbytných dokumentů. Veškeré náklady služby
Poplatkyzpět.cz včetně nákladů vyúčtovaných právníky jejího právního týmu do této doby ponese společnost BSP Lawyer
Partners, a.s.

9.

VYPOVĚZENÍ PLNÉ MOCI AŽ PO PODÁNÍ ŽALOBY

Pokud by klient vypověděl plnou moc po podání žaloby, bude muset zaplatit náklady advokáta, maximálně však částku
4.500,-Kč včetně daně z přidané hodnoty.

10.

V PŘÍPADĚ, ŽE BANKA SOUD PROHRAJE

V případě, že soud návrhu vyhoví a uloží bance zaplatit žalovanou částku, pak bude přímo na účet klienta připsána částka
rovnající se neoprávněně inkasovaným bankovním poplatkům. Náklady spojené s uplatněním nároku klienta uhradí banka
na účet advokáta. Klientovi se vrátí zaplacený soudní poplatek a budou tím uhrazeny i veškeré náklady služby
Poplatkyzpět.cz a jejího právního týmu.
V případě úspěchu našeho postupu vůči bankám získá klient zpět své bankovní poplatky, zaplacený
soudní poplatek i úroky z prodlení, a skutečně ho to nebude nic stát!
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V PŘÍPADĚ, ŽE BANKA SOUD NEPROHRAJE

V případě, že soud návrhu nevyhoví (ani po využití všech možných opravných prostředků), pak podle textu plné moci
nebudou po klientovi požadovány žádné náklady spojené s činností služby Poplatkyzpět.cz ani s právními službami
poskytnutými členy právního týmu. Tyto náklady včetně odměny advokátům z právního týmu Poplaztkyzpět.cz bude
hradit společnost BSP Lawyer Partners, a.s.

12.

POKUD BANKA SOUD NEPROHRAJE A BUDE ZASTOUPENA ADVOKÁTEM

Pokud by soud uložil klientům zaplatit náhradu nákladů soudního řízení bance, která by byla byť i třeba účelově
zastupována advokátní kanceláří, pak by i tyto náklady hradila společnost BSP Lawyer Partners, a.s.
V případě neúspěchu našeho postupu bude mít klient pouze jediný náklad – a to soudní poplatek
v rozmezí 400 – 800 Kč podle výše jeho nároku. Všechny ostatní náklady, zejména náklady právního
týmu a náklady na advokáta banky, ponese společnost BSP Lawyer Partners, a.s.

13.

PROČ SE K NÁM PŘIDAT - SHRNUTÍ VÝHOD

Z výše uvedeného vyplývá, že se snažíme nabídnout našim klientům ty nejvýhodnější podmínky k tomu, aby s pomocí
služby Poplatkyzpet.cz, Jdeto.de a Bankovnipoplatky.com mohli uplatnit své oprávněné nároky vůči bankám a aby se
bankám v České republice již dále nedařilo zneužívat svého dominantního postavení v neprospěch spotřebitelů.
V případě úspěchu našeho postupu vůči bankám získá klient zpět své bankovní poplatky, zaplacený
soudní poplatek a skutečně ho to nebude nic stát! V případě neúspěchu našeho postupu bude mít
klient pouze jediný náklad – a to soudní poplatek v rozmezí 400 – 800 Kč podle výše jeho nároku.
Všechny ostatní náklady, zejména náklady právního týmu a náklady na advokáta banky, ponese
společnost BSP Lawyer Partners, a.s.
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