
Ceník služeb EFAWAY 
Ceník je platný od 1.8.2017, ceny jsou uvedeny včetně DPH                    

Služba Cena 

Individuální konzultace 1.000,- / hodina 

Zpracování individuálního požadavku dle zadání klienta, bez finančního plánu. Časový rozsah prací 
určuje poradce a seznamuje s ním klienta při objednávce. 

Zpracování finančního plánu 3.000,-    -    10.000,- 

Finančním plánem se myslí písemná forma doporučení, která se týká finanční situace objednatele. 
Objednatel od společnosti dostane informace, jak nastavit finanční produkty s ohledem na obecné 
poradenské principy a jeho finanční cíle. 
Doporučení vychází z požadavků a potřeb objednatele, které společnost zaznamená do dokumentu 
“Finanční plán”. Písemná forma doporučení obsahuje kroky:  

a) vhodné nastavení finančních rezerv,  
b) kroky vedoucí ke splnění finančních cílů,  
c) doporučené částky zajišťující ochranu příjmu a majetku.  

Cena se stanovuje v uvedeném rozsahu dle náročnosti zpracování konkrétního případu. 
V případě vyšší náročnosti, může být cena dle uvážení poradce, adekvátně zvýšena. Vždy, 
ale musí být předem dohodnuta s klientem. 
 

Aktualizace finančního plánu a finančních produktů 
390,-  / měsíčně 
470,- / měsíčně 

a) AKTUALIZACE PRODUKTOVEH́O PORTFOLIA  
b) ADMINISTRACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ 
c) ASISTENCE PŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTECH 

 

Cena se stanovuje dle zvolé varianty – aktualizace 1x za 24, nebo 12 měsíců 
 

Právní služby EUCS 
100,- / měsíčně 
200,- / měsíčně 

Tato služba je zajišťována společností European Compensation Services s.r.o. („EUCS“). V 
rámci této služby EUCS zajistí pro objednatele následující služby: 

a) BEZPLATNÁ KONZULTACE PRÁVNÍCH PROBLÉMŮ 
b) ZASTOUPENÍ PŘI VYMÁHÁNÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ (Ochrana pojistného plnění) 
c) PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ V PŘÍPADĚ DALŠÍCH SPORŮ 
d) KONTROLA A PŘÍPRAVA SMLUV 
e) ELEKTRONICKÁ PRÁVNÍ PORADNA 

 
Cena se stanovuje dle zvolené varianty. 
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Detailnější popis jednotlivých služeb je součástí smluvních podmínek konkrétní objednávky. 

 

Realitní služby 50,- / měsíčně 

Služby prodávajícímu  
a) Nábor nemovitosti   
b) Příprava nemovitosti na prodej        

c) Marketing nemovitosti      
d) Prodej nemovitosti       
e) Realizace transakce a právní zabezpečení nemovitosti    
f) Poprodejní servis 

 
Služby kupujícímu 

a) Denně vyhledáváme nemovitosti pro klienty mezi všemi nabídkami na trhu 
b) Makléř doprovází klienta na prohlídku 
c) Konzultace s makléřem 
d) Prověření právního i technického stavu kupované nemovitosti 
e) Vyjednání tržní ceny na základě tržních analýz 
f) Právní servis pro kupujícího 

 
Cena se stanovuje dle rozsahu zvolených služeb (viz objednávka). 
 

Daňové poradenství 
110,-  / měsíčně 
220,- / měsíčně 

a) služba obsahuje zodpovězení 1 dotazu z daňové oblasti měsíčně. Odpověď bude 
objednavateli doručena do 48 hodin. 

b) služba obsahuje zodpovězení 1 dotazu z daňové oblasti měsíčně. Odpověď bude 
objednavateli doručena do 24 hodin.  

c) kontrola daňového přiznání - Daňové přiznání bude společnosti ke kontrole doručeno 
minimálně 1 měsíc před jeho podáním na Finanční úřad.                                       

 
Cena se stanovuje dle rozsahu zvolených služeb (viz objednávka).                         
 


