Tabela Opłat i Prowizji do Umów Leasingu z Opcją Serwisową
i Umów Najmu Długoterminowego
RODZAJ USŁUGI
Potwierdzenie salda umowy
Opłata rejestracyjna
Przedterminowe rozwiązanie umowy na wniosek Korzystającego
/ Najemcy
Przygotowanie symulacji zmiany harmonogramu
Skrócenie czasu trwania umowy (bez przedterminowego wykupu)
Wydłużenie czasu trwania umowy
Sporządzenie na wniosek Korzystającego / Najemcy kopii
dokumentów związanych z umową będących w posiadaniu
Finansującego / Wynajmującego z wyłączeniem sporządzenia
duplikatu faktury wystawionej przez Finansującego /Wynajmujacego
Wystawienie Korzystającemu / Najemcy refaktury lub noty księgowej
z tytułu kosztów poniesionych przez Finansującego / Wynajmującego
związanych z umową lub przedmiotem umowy (nie są doliczane
koszty finansowania)
Przejęcie umowy (cesja)
Wydanie zgody na podnajem lub oddanie pojazdu do używania
osobie trzeciej
Wydanie opinii o Korzystającym / Najemcy
Wyrobienie indywidualnych tablic rejestracyjnych
Opłata administracyjna (w tym opłata rejestracyjna) płatna z 1 ratą,
gdy przedmiotem umowy jest pojazd sprowadzany z zagranicy
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
Wydanie zgody na wyjazd pojazdu poza granice UE
Wystawienie dokumentów w sprawie sposobu likwidacji szkody w
pojeździe
Zmiana danych Korzystającego/Najemcy dokonana po zawarciu
umowy
Wskazanie na wniosek uprawnionego organu osoby Korzystającego
/ Najemcy
Inne zaświadczenia i pisemne informacje o umowie wydane na
wniosek Korzystającego/Najemcy
Cesja na Korzystającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią praw
odszkodowawczych w stosunku do zakładu ubezpieczeń w związku ze
szkodą w pojeździe
Opłata z tytułu braku wypowiedzenia ubezpieczenia OC w przypadku
zmiany zakładu ubezpieczeń w trakcie trwania umowy
Opłata za każde upomnienie lub wezwanie do zapłaty wymaganych
należności
Opłata windykacyjna
Opłata za wznowienie umowy po wypowiedzeniu
Opłata za odbiór przedmiotu umowy w wyniku procesu
windykacyjnego

WYSOKOŚĆ OPŁATY LUB PROWIZJI
Bez opłat
Bez opłat
1% wartości początkowej przedmiotu umowy
Bez opłat
300,00 PLN
200,00 PLN
50,00 PLN

Bez opłat
500,00 PLN
200,00 PLN
100,00 PLN
1000,00 PLN
1000,00 PLN
150,00 PLN
50,00 PLN
Bez opłat
Bez opłat
50,00 PLN
50,00 PLN
Bez opłat
500,00 PLN
90,00 PLN
• za czynności dotyczące jednej umowy - od 1 200,00 PLN do 1 800,00 PLN
- w zależności od dochodzonej kwoty zaległych należności
• za czynności dotyczące od 3 do 5 umów - 2 400,00 PLN
• za czynności dotyczące od 6 do 10 umów - 3 600,00 PLN
• za czynności dotyczące powyżej 10 umów - 7 200,00 PLN”
1 200,00 PLN
5,0% wartości rynkowej przejętego przedmiotu umowy

Wartości podane w Tabeli obowiązują od 01 lutego 2013
Na każdą kwotę (z wyłączeniem poz. 22 i 23) zostanie wystawiona faktura i doliczony podatek VAT
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