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1. ZMIANY W UMOWIE
symulacja zmiany harmonogramu umowy
zmiany harmonogramu umowy (np. po doposaĪeniu, zmian
terminu páatnoĞFi, harmonogram sezonowy, wydáuĪenie lub
skrócenie umowy itp.)
przygotowanie oferty wczeĞniejszego zakoĔczenia umowy
wczeĞniejsze zakoĔczenie umowy
zmiana waluty/waluty spáaty umowy
zmiany związane z przeksztaáceniem podmiotowym
(przystąpienie /odsWąpienie wspólnika do(ze) spóáki cywilnej,
przeksztaácenia na mocy KSH i KC)
cesja umowy
opáata za rozpatrzenie wniosku o cesjĊ- gdy nie dojdzie do
zmiany leasingobiorcy
zmiana lub zwolnienie zabezpieczeĔ w trakcie trwania umowy

2. NIEWYWIĄZYWANIE SIĉ Z UMOWY
10 wystawianie wezwaĔdo zapáaty (monit)
wznowienie fakturowania po anulowaniu/reaktywacji umowy
11 jeĪeli spáata zadáuĪenia nastapiáa do 10 dni od dnia
wypowiedzenia umowy
wznowienie fakturowania po anulowaniu/reaktywacji umowy 12
spáata zadáuĪenia powyĪej 10 dni od wypowiedzenia umowy
13 opáata za kaĪdy windykacyjny wyjazd terenowy
14 odbiór przedmiotu umowy
15 opáata windykacyjna

16

odsetki za nieterminowe páatnoĞci dla umów zawartych do dnia
29.02.2016

17

odsetki za nieterminowe páatnoĞci dla umów zawartych od dnia
01.03.2016

3. UBEZPIECZENIA
opáata za administrowanie ubezpieczeniem indywidualnym za
18
kaĪdy rok trwania polisy
opáata za podjĊcie czynnoĞci w związku z niedostarczenie polisy
19 indywidualnej w terminie okreĞlonym w Ogólnych Warunkach
Umowy
opáata za podjĊcie czynnoĞci w związku z brakiem zapáaty
20
skáadki/raty skáadki za polisĊindywidualną
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100,00 zá

Umowy w
progrDPDch
BrDndowych
OpáDWy nHWWo
50,00 zá

500,00 zá

250,00 zá

100,00 zá
700,00 zá
1 000,00 zá

50,00 zá
350,00 zá
0,00 zá

250,00 zá

125,00 zá

1 000,00 zá

500,00 zá

350,00 zá

175,00 zá

500,00 zá

500,00 zá

70,00 zá

70,00 zá

300,00 zá

300,00 zá

1 000,00 zá

1 000,00 zá

300,00 zá
koszty rzeczywiste
koszty rzeczywiste
+2% naleĪnoĞFi
przeterminowanych
czterokrotnoĞü
wysokoĞci stopy
kredytu
lombardowego
NBP
(liczone w
stosunku rocznym)
dwukrotnoĞci
odsetek
ustawowych za
opóĨnienie

300,00 zá
koszty rzeczywiste
koszty rzeczywiste
+2% naleĪnoĞFi
przeterminowanych
czterokrotnoĞü
wysokoĞci stopy
kredytu
lombardowego
NBP
(liczone w
stosunku rocznym)
dwukrotnoĞci
odsetek
ustawowych za
opóĨnienie

200,00 zá

200,00 zá

300,00 zá

300,00 zá

100,00 zá

100,00 zá

OpáDWy nHWWo
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21

weryfikacja jakoĞci przeprowadzonej naprawy powypadkowej z
ocenątechnicznąubezpieczyciela
przygotowanie rozliczenia i likwidacja szkody caákowitej
4. CZYNNOĝCI
opáata za wycenĊ przy przedmiotach uĪywanych
a. pojazdy
b. maszyny i urząGzenia
c. wycena indywidualna (tj. linie technologiczne, pojazdy
specjalne)
koszty táumaczeĔ dokumentów związanych z obVáugą umowy
opáata z tytuáu realizacji przelewu przyspieszonego w walucie
obcej do dostawcy za zakup przedmiotu
opáata z tyt. przewalutowania zapáaty Klienta w wyniku wpáaty na
niewáaĞciwe konto
zgoda na uĪyczenie/wynajem/udosWĊpnienie przedmiotu umowy
osobie trzeciej
wydanie opinii o kliencie*
udzielenie informacji o uĪytkowniku przedmiotu umowy
uprawnionym podmiotom/obsáuga mandatów i opáat
zgoda na zmianĊprzeznaczenia lub parametrów technicznych
przedmiotu (doposaĪenie)
pozostaáe czynnoĞFi nie uwzglĊdnione w Tabeli Opáat
wykonywane na wniosek Klienta*
5. CZYNNOĝCI REJESTRACYJNE
opáata za czynnoĞFi rejestracyjne - pojazdy**
opáata za czynnoĞFi rejestracyjne - jachty i áodzie (niezaleĪnie
od rodzaju i dáugoĞFi)
wydanie duplikatu / odpis certyfikatu / zmian w rejestrze /
wyrejestrowanie jachtu
zarejestrowanie pojazdu z tablicami indywidualnymi
rejestracja i wyrobienie karty pojazdu / zagranica
rejestracja czasowa (np.skierowanie na badanie techniczne,
przed wydaniem tablic indywidualnych, w przypadku zmian w
pojeĨdzie polegających na zabudowaniu nadwozia)

390,00 zá

390,00 zá

150,00 zá

75,00 zá

350,00 zá
600,00 zá

350,00 zá
600,00 zá

koszt wyceny

koszt wyceny

koszty rzeczywiste

koszty rzeczywiste

50,00 zá

50,00 zá

50,00 zá

0,00 zá

200,00 zá

100,00 zá

100,00 zá

0,00 zá

60,00 zá

60,00 zá

150,00 zá

75,00 zá

min. 50,00 zá

min. 50,00 zá

380,00 zá

380,00 zá

350,00 zá

nie dotyczy

80,00 zá

nie dotyczy

1 400,00 zá
460,00 zá

1 400,00 zá
350,00 zá

150,00 zá

100,00 zá

38 dorobienie tablicy rejestracyjnej (standardowej i indywidualnej)

150,00 zá

150,00 zá

39 wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
wtórnik tabliczki znamionowej, nalepki , znaku legalizacji na
40
tablicach rejestracyjnych
odbiór dowodu rejestracyjnego z Wydziaáu Komunikacji ( np.
41
zatrzymanego przez policjĊ)
wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na
42
wbicie badaĔ na wniosek Klienta
43 wpisanie zmian w dowodzie rejestracyjnym
* Leasingobiorca, PoĪyczkobiorca, Korzystający, Najemca
** nie dotyczy umów najmu (Najemcy)

180,00 zá

120,00 zá

100,00 zá

100,00 zá

100,00 zá

100,00 zá

180,00 zá

120,00 zá

150,00 zá

100,00 zá
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