TABELA OPŁAT i PROWIZJI
„PEKAO LEASING” Sp. z o. o.
obowiązuje od 1 sierpnia 2018 r.
Przyjęta do stosowania
uchwałą Zarządu „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. nr 46/18

Lp.

Rodzaj opłaty

Kwota netto*

Zryczałtowana opłata
roczna netto stosowana
dla umów leasingu
zawartych od 01.08.2018
r., których przedmiotami
są pojazdów o DMC
nieprzekraczajacej 3,5t –
145,00 zł*

I CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE POJAZDÓW
1.

Pierwsza rejestracja pojazdu

2.

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z
zagranicy

3.

Ponowna rejestracja po utracie tablic

4.

Wyrobienie duplikatu nalepki
Wyrobienie duplikatu dowodu rejestracyjnego
Wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego
Dorobienie wtórników skradzionych, zgubionych
lub zniszczonych tablic rejestracyjnych
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

5.

Wydanie zgody na dokonanie zmian w pojeździe

350 zł w tym cena
Assistance
+
rzeczywiste koszty tablic
indywidualnych
450 zł w tym cena
Assistance
+
rzeczywiste koszty tablic
indywidualnych
150 zł + rzeczywiste
koszty
tablic
indywidualnych

Zryczałtowaną opłatą
roczną są objęte pozycje
z Tabeli Opłat i Prowizji
wymienione w części I pkt.5

150 zł

250 zł

II ANEKSY/POROZUMIENIA DO UMÓW LEASINGU
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zmiana Korzystającego (cesja)
Zmiana okresu trwania Umowy Leasingu lub
zmiana harmonogramu Umowy Leasingu na
wniosek Korzystającego, zmiana harmonogramu w
związku ze zmianą wartości Przedmiotu Leasingu
w trakcie trwania Umowy Leasingu lub przeliczenie
harmonogramu Umowy Leasingu po szkodzie
całkowitej
Zmiana okresu trwania Umowy Leasingu:
a) wydłużenie z wartości końcowej,
b) przedterminowe zakończenie Umowy
Leasingu w drodze porozumienia
Inne aneksy/porozumienia na wniosek
Korzystającego
Symulacja/propozycja zmiany harmonogramu opłat
leasingowych, przedterminowego zakończenia
Umowy Leasingu i in. (pierwsza propozycja
przedstawiona przez Finansującego jest
bezpłatna).
Przygotowanie na wniosek Korzystającego
zestawienia, raportu, rozliczenia i innej tego typu
informacji dotyczącej Umowy Leasingu.
Zmiana zabezpieczeń lub zgoda na ich zwolnienie:
a) przed całkowitą spłatą należności
wynikających z Umowy Leasingu – na
wniosek Korzystającego,
b) po całkowitej spłacie należności.

1000 zł

600 zł

Zryczałtowaną opłatą
roczną są objęte
wszystkie pozycje z Tabeli
Opłat i Prowizji
wymienione w części II.

a) 300 zł
b) 800 zł
300 zł

100
zł
za
jedną
propozycję/informację

a) 500

zł
+
koszty
rzeczywiste poniesione
przez Finansującego
b) koszty
rzeczywiste
poniesione
przez
Finansującego
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7.

Rozpatrzenie wniosku: zmiana Korzystającego
(cesja Umowy Leasingu), wcześniejsze
zakończenie Umowy Leasingu, zamiana
harmonogramu opłat, zamiana waluty Umowy
Leasingu (opłata jest pobierana gdy nie dojdzie do
czynności, o którą wnioskuje Korzystający z
przyczyn dotyczących Korzystającego)

300 zł

8.

Zmiana terminu płatności rat wynagrodzenia na
wniosek Korzystającego

200
zł
+
finansowania

9.

Zmiana nazwy i/lub siedziby Korzystającego na
jego wniosek

50 zł

1.

2.

3.

4.

III CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE UBEZPIECZEŃ
Obsługa ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu poza
umową generalną Finansującego:
a) ubezpieczenie „Ochrona prawna dla
pojazdów Pekao Leasing”
lub
b) zgoda na indywidualne ubezpieczenie
Obsługa nieopłaconej składki ubezpieczeniowej na
rachunek bankowy wskazanego pośrednika
ubezpieczeniowego
Wystawienie upoważnienia do odbioru
odszkodowania poza asystą szkodową „PEKAO
LEASING”
Wystawienie upoważnienia do odbioru
odszkodowania w ramach asysty szkodowej
„PEKAO LEASING”.

a)

koszty

290 zł

lub
b) 300 zł
200 zł

200zł

0 zł

5.

Cesja praw do odszkodowania uzupełniającego od
ubezpieczyciela po szkodzie komunikacyjnej na
wskazaną przez Korzystającego osobę trzecią.

100zł

6.

Wysłanie monitu w przypadku braku informacji o
wznowieniu polisy w terminie określonym w OWUL
w przypadku polisy indywidualnej Korzystającego

300zł.

7.

Aneks do polisy ubezpieczeniowej

50 zł

Wydanie zgody na naprawę Przedmiotu Leasingu
po szkodzie całkowitej

0,3%
sumy
rat
wynagrodzenia
pozostających do spłaty,
jednak nie mniej niż
1000 zł

8.

9.
10.
11.

Wystawienie duplikatu potwierdzenia zawarcia
ubezpieczenia
Nieopłacenie w terminie składki w przypadku
ubezpieczeń indywidualnych (zawartych poza
umową generalną Finansującego)
Rozliczenie umowy po szkodzie całkowitej
Przedmiotu Leasingu

IV INNE CZYNNOŚCI
Wydanie opinii dot. realizacji Umów Leasingu na
1.
wniosek Korzystającego
2.

Wydanie upoważnienia do podnajmu Przedmiotu
Leasingu osobie trzeciej

3.

Przygotowanie na wniosek Korzystającego

Zryczałtowaną opłatą
roczną są objęte pozycje z
Tabeli Opłat i Prowizji
wymienione w części III,
pkt: 4,5,7,9.

50 zł
300 zł
250 zł
Zryczałtowaną opłatą
roczną są objęte pozycje z
0,3%
sumy
rat Tabeli Opłat i Prowizji
wynagrodzenia
wymienione w części IV,
pozostających do spłaty, pkt: 1, 2, 3, 4, 6

100 zł

jednak nie mniej niż 300 zł

100 zł
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4.
5.
6.

7.

8.
9.

duplikatów dokumentów lub potwierdzenie
dokumentów za zgodność z oryginałem
Wystawienie pełnomocnictwa do występowania
przed organami administracji
Sporządzenie promesy leasingowej poprzedzone
analizą i wydaniem decyzji leasingowej przez
Finansującego
Wydanie na wniosek Korzystającego zaświadczeń,
oświadczeń, upoważnień, itp.
Udzielenie przez Spółkę informacji na żądanie
policji, straży miejskiej lub innych uprawnionych
organów
Przekazanie Korzystającemu korespondencji
wpływającej do Spółki, dotyczącej wykroczeń
popełnionych w kraju.
Opłata z tytułu czynności refakturowania
mandatów, opłat postojowych, kar pieniężnych itp.
uiszczonych przez Spółkę z przyczyn leżących po
stronie Korzystającego.
Udzielenie przez Spółkę informacji na żądanie
zagranicznych organów w związku z popełnionym
wykroczeniem za zagranicą
Wycena przedmiotów używanych

Niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie
przez Korzystającego dokumentów wymaganych
10.
przez Finansującego w związku z zawartą Umowy
Leasingu na wezwanie Finansującego
Uzyskanie dokumentów z KW, KRS, KRZ,
11. Europejskiego Rejestru Pojazdów, CPD MSW,
CEIDG, Ewidencji Gruntów, ZUS, US, BIG, BIK
Przekazanie Przedmiotu Leasingu Korzystającemu
12. w obecności przedstawiciela DEKRA Polska Sp. z
o. o.
Ustanowienie zabezpieczeń do Umowy Leasingu w
postaci: wpisu do hipoteki, blokady rachunku
13.
bankowego, zastawu rejestrowego, przelewu
wierzytelności
Wysyłka faktury papierowej (brak zgody na e14.
fakturę)
Wysłanie duplikatów faktury klientowi w formie
papierowej za raty leasingowe dokonywane później
15.
niż w okresie dwóch miesięcy od daty
sporządzenia dokumentu pierwotnego.
V MONITORING UMÓW
1.

Wystawienie wezwania do zapłaty (monit)

2.

Wznowienie Umowy Leasingu za 1 razem

3.

Kolejne wznowienie Umowy Leasingu

4.

Wystawienie ponownego wezwania do
dostarczenia wymaganych dokumentów

5.

Przygotowanie restrukturyzacji Umowy Leasingu w
związku z nieterminowym regulowaniem

150 zł
0,15%
kwoty
finansowania jednak nie
mniej niż 2000 zł
150 zł

70 zł

90 zł
50
zł
+
rzeczywiste

koszty

100
zł
za
drugie
wezwanie i kolejne
30
zł
+
rzeczywiste

koszty

25
zł
+
rzeczywiste

koszty

200
zł
za
jedno
zabezpieczenie + koszty
rzeczywiste
15 zł miesięcznie

15 zł

60 zł pierwszy monit, 90
zł drugi monit, 130 zł
trzeci monit i kolejne
Opłata w wysokości
ostatniej zafakturowanej
raty wynagrodzenia, nie
mniej niż 600 zł

Zryczałtowaną opłatą
roczną nie jest objęta
żadna z pozycji z Tabeli
Opłat i Prowizji
wymienionych w części V.

Opłata w wysokości
ostatniej zafakturowanej
raty wynagrodzenia, nie
mniej niż 1000 zł
0,1%
kapitału
pozostałego do spłaty,
nie mniej niż 150 PLN
Opłata w wysokości
0,1%
zobowiązań
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zobowiązań przez Korzystającego

Wizyta prewindykacyjna zewnętrznej firmy
windykacyjnej
7. Wystawienie przedsądowego wezwania do zapłaty
VI KARTY PALIWOWE
1. Wydanie Karty Zamiennej
6.

2.

Blokada Karty na wniosek Korzystającego

podlegających
restrukturyzacji,
mniej niż 600 zł
200
zł
+
rzeczywiste
200 zł
30 zł

10 zł

nie
koszty

Zryczałtowaną opłatą
roczną są objęte
wszystkie pozycje z Tabeli
Opłat i Prowizji
wymienione w części VI.

*Kwoty w Tabeli Opłat i Prowizji Pożyczki są kwotami netto i zostaną powiększone o podatek VAT zgodnie
z przepisami oraz według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury
Uwaga:
Postanowienia Tabeli Opłat i Prowizji odnoszące się do:
a) Umowy Leasingu
- stosuje się także wprost do Umowy Najmu,
b) Korzystającego
- stosuje się także wprost do Najemcy,
c) Finansującego
- stosuje się także wprost do Wynajmującego,
d) Przedmiotu Leasingu - stosuje się także wprost do Przedmiotu Najmu.

Uchylono: Tabelę Opłat i Prowizji w brzmieniu przyjętym uchwałą Zarządu Spółki nr 8/18 z dnia 29.01.2018 r.
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