TABELA OPŁAT I PROWIZJI
DO UMÓW LEASINGU OPERACYJNEGO Z SERWISEM
I UMÓW SERWISOWYCH
obowiązująca od dnia 20.03.2019 r.
L.p.

Rodzaj opłaty

Opłata/Prowizja netto w złotych

1

Wykonanie przez Leasingodawcę w Wydziale Komunikacji czynności
dotyczącej pojazdu stanowiącego przedmiot umowy leasingu.
Opłata nie jest pobierana za pierwszą rejestrację samochodu, z wyjątkiem
pierwszej rejestracji na indywidualnie zamówionych numerach i/lub
tablicach rejestracyjnych

149zł + koszty rzeczywiste ponoszone przez Idea Getin Leasing
Spółka Akcyjna Automotive S.K.A.

2

Zmiana okresu trwania umowy leasingu - wydłużenie

1% sumy opłat leasingowych pozostających do spłaty, lecz nie
mniej niż 250 zł

3

Zmiana okresu trwania umowy leasingu - skrócenie

249 zł

4

Zmiana harmonogramu opłat leasingowych związana z restrukturyzacją
zadłużenia

1% sumy opłat leasingowych pozostających do spłaty, lecz nie
mniej niż 250 zł

5

Zmiana statusu prawnego Leasingobiorcy,
zmiany wspólników w spółkach cywilnych będących Leasingobiorcami

199 zł

6

Zmiana nazwy lub siedziby Leasingobiorcy

99 zł

7

Symulacja zmiany harmonogramu opłat leasingowych

99 zł

8

Zmiana terminu płatności opłat leasingowych (dla całego okresu trwania
umowy leasingu)

199 zł

Symulacja ceny sprzedaży przedmiotu leasingu (kwoty wykupu) przy
wcześniejszym zakończeniu umowy leasingu

49 zł

10

Zmiana leasingobiorcy (cesja praw z umowy leasingu)

499 zł

11

Udzielenie organom ścigania lub innym uprawnionym organom informacji o
użytkowniku przedmiotu leasingu

79 zł

12

Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu na wniosek Leasingobiorcy

899 zł

13

Zgoda na użyczenie przedmiotu leasingu osobie trzeciej

249 zł

14

Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu w związku ze szkodą całkowitą
lub kradzieżową

249 zł

15

Wysłanie monitu w przypadku nie przesłania potwierdzenia aktualizacji
badań technicznych

59 zł

9

16

Wystawienie pierwszego dla danej umowy leasingu pisemnego wezwania
do zapłaty, monitu, upomnienia

49 zł

17

Wystawienie pisemnego wezwania do zapłaty, monitu, upomnienia dot.
konkretnej zaległej płatności

99 zł

18

Wystawienie ponownego wezwania do zapłaty, monitu, upomnienia dot.
tej samej zaległej płatności

129 zł
120% raty leasingowej netto, nie więcej niż 5 000 zł

19

Wyznaczenie dodatkowego ostatecznego terminu płatności/
wznowienie umowy leasingu

20

Opłata manipulacyjna - koszty windykacji

21

Opłata manipulacyjna z tytułu przeprowadzenia wizyty terenowej
pełnomocnika Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A. w celu
doprowadzenia do spłaty należności przeterminowanych

300 zł

22

Wydanie opinii dot. realizacji umowy leasingu na życzenie Leasingobiorcy

69 zł

23

Rozłożenie składki ubezpieczeniowej na 2 raty na podstawie polisy

99 zł

24

Rozłożenie składki ubezpieczeniowej na 4 raty na podstawie polisy

149 zł

25

Wykonanie czynności związanej z obsługą ubezpieczenia pozapakietowego
– dla składki płatnej jednorazowo

249 zł

26

Wykonanie czynności związanej z obsługą ubezpieczenia pozapakietowego
– dla składki płatnej w dwóch ratach

249 zł

27

Wznowienie ubezpieczenie obcego

28

Opłata leasingowa z tytułu przekroczenia limitu kilometrów określonego
umową leasingu

w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych, lecz nie mniej niż
1 500 zł

249 zł
w zależności od wartości netto
przedmiotu leasingu z wyposażeniem:

Opłata leasingowa

do 100.000 zł

0,20 zł/km

powyżej 100.000 zł

0,25 zł/km

29

Opłata serwisowa z tytułu przekroczenia limitu kilometrów określonego
umową serwisową

w zależności od wartości netto
przedmiotu leasingu z wyposażeniem
wskazanej w umowie leasingu:

Opłata serwisowa

do 100.000 zł

0,20 zł/km

powyżej 100.000 zł

0,25 zł/km

30

Przygotowanie duplikatu dokumentów, potwierdzenie za zgodność z
oryginałem

49 zł

31

Opłata za wysyłkę faktur i innych dokumentów

0 zł - za wysyłkę dokumentów w formie elektronicznej
10 zł miesięcznie - za wysyłkę jednego/więcej niż jednego
dokumentu w formie papierowej

32

Pozostałe czynności nie uwzględnione w Tabeli Opłat i Prowizji
wykonywane na wniosek Leasingobiorcy

min. 49 zł

Do opłat/prowizji netto wskazanych w powyższej Tabeli Opłat i Prowizji zostanie doliczona kwota podatku VAT w wysokości
obowiązującej w dacie ich naliczenia.

Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000466828, o kapitale zakładowym w wysokości 560 000,00 złotych, w całości
wpłaconym, NIP: 52772695935, REGON: 146748930.

