Tabela Opłat i Prowizji Leasys Polska sp. z o.o.
uchwała Zarządu nr 93/2019
z dn.14.11.2019 (od 15.11.2019)

Lp

Rodzaj opłaty

1.

Pierwsza rejestracja pojazdu

2.

Pierwsza rejestracja pojazdu gdy samochód jest sprowadzany z
zagranicy

3.

Świadczenie serwisu w Wydziale Komunikacji

150 zł + koszty rzeczywiste ponoszone przez
Leasys Polska sp. z o.o.

4.

Odbiór dowodu rejestracyjnego (lub innych dokumentów pojazdu)
zatrzymanych przez policję

500 zł + koszty rzeczywiste ponoszone przez
Leasys Polska sp. z o.o.

5.

Zmiana przeznaczenia, parametrów technicznych przedmiotu
leasingu

6.

Zmiana Leasingobiorcy (cesja)

7.

Rozpatrzenie wniosku o zmianę Korzystającego ( opłata jest
pobierana jeżeli nie dochodzi do zmiany Korzystającego po złożeniu
wniosku - opłatę ponosi aktualny Korzystający)

8.

Zmiana okresu trwania umowy - wydłużenie

9.

Zmiana okresu trwania umowy - skrócenie

10.

Zmiana wysokości miesięcznej opłaty leasingowej na wniosek
Korzystającego

11.

Przystąpienie do długu

50,00 zł

12.

Zmiana statusu prawnego Leasingobiorcy, zmiany wspólników w
spółkach cywilnych

250,00 zł

13.

Zmiana nazwy lub siedziby Leasingobiorcy

50,00 zł

14.

Symulacja zmiany harmonogramu opłat leasingowych

50,00 zł

15. Zmiana terminu płatności opłaty leasingowej (kwoty w całej umowie)
16.

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

17. Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu na wniosek leasingobiorcy
18.

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

Refaktura kosztów poniesionych przez Finansującego, z tytułu opłat i
kar związanych z wykroczeniem lub innej opłaty pod jakimkolwiek
tytułem.
Wydanie duplikatu umowy leasingu lub kopii potwierdzonej za
20.
zgodność z oryginałem/ przygotowanie duplikatu dokumentów
Zgoda na użyczenie przedmiotu leasingu osobie trzeciej / na
21.
poddzierżawienie osobie trzeciej (z wyłączeniem pracowników
Korzystającego)
Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu w związku ze szkodą
22.
całkowitą
19.

Opłata netto w zł
motocykl - 330,00 zł
pozostale środki transportu - 390,00 zł
700,00 zł

250,00 zł
2% od kapitału przejmowanego nie mniej niż 500
zł
250,00 zł
1% wartości początkowej przedmiotu leasingu
netto
1% wartości początkowej przedmiotu leasingu
netto
równowartość utraconych przez Leasys Polska sp.
z o.o. korzyści liczonych zgodnie z obowiązującym
Harmonogramem Opłat

250,00 zł
70,00 zł
500 zł (0 zł w przypadku gdy klient zawiera nową
umowę leasingu w terminie 1 miesiąca)
70,00 zł

100 PLN + koszt mandatu + poniesione koszty
50 zł + koszty notarialne
250,00 zł
500 zł (0 zł w przypadku gdy klient zawiera nową
umowę leasingu w terminie 1 miesiąca)

23.

Upoważnienie do wyjazdu za granicę

50,00 zł

24.

Ustalenie adresu Leasingobiorcy(do korespondencji)

200,00 zł

25.

Wystawianie wezwań do zapłaty (monit)

69,00 zł

26.

Restrukturyzacja windykowanej umowy leasingu

200,00 zł

27.

Opłata za odbiór przedmiotu leasingu w wyniku procesu
windykacyjnego

min 1000 zł

28.

Opłata za wznowienie umowy leasingu po jej uprzednim
wypowiedzeniu

400,00 zł od każdej umowy leasingu

29.

Opłata manipulacyjna - koszty windykacji

30. Wezwanie do zwrotu przedmiotu leasingu po okresie umowy leasingu

31.

32.

33.

Opóźnienie w zwrocie przedmiotu leasingu po okresie umowy
leasingu
Wydanie opinii dot. realizacji umowy leasingu na życzenie
Leasingobiorcy w przypadku gdy leasingobiorca zawarł 1 umowę
leasingu
Wydanie opinii dot. realizacji umowy leasingu na życzenie
Leasingobiorcy w przypadku gdy leasingobiorca zawarł od 2 do 5
umów leasingu

min 1000 zł
500,00 zł
równowartość ostatniej miesięcznej raty
leasingowej za każdy rozpoczęty miesiąc liczony
od 14 dnia po dacie zakończenia umowy leasingu
50,00 zł

100,00 zł

34.

Wydanie opinii dot. realizacji umowy leasingu na
życzenie Leasingobiorcy w przypadku gdy Leasingobiorca zawarł
więcej niż 5 umów leasingu

150,00 zł

35.

Przygotowanie na wniosek korzystającego raportu/zestawienia np..
Listy umów, listy przedmiotów leasingu, zestawienia płatności

50,00 zł

36.

Wydanie oświadczenia o niekorzystaniu z ulg i odpisów od podatku
dochodowego

50,00 zł

37.

Obsługa szkód częściowych / wystawienie upoważnienia do odbioru
odszkodowania

49,00 zł

38.

Ubezpieczenie indywidualne Leasingobiorcy /poza umową generalną
Finansującego/

150 zł za pierwszy rok ubezpieczenia poza UG
Finansującego
199 zł za każdy kolejny rok ubezpieczenia poza
UG Finansującego

39.

Niedopełnienie obowiązku naprawy pojazdu w ASO

40.

Poruszanie się bez zgody Finansującego pojazdem poza terytorium
państw należących do UE, państw stowarzyszonych z UE, państw
należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w
szczególności poruszanie się po terytorium następujących państw:
Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina,
Czarnogóra, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Turcja, Ukraina. *

41.

Wystawienie duplikatu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia

50,00 zł

42.

Rozliczenie VAT-u w imieniu Leasingobiorcy przy szkodzie częściowej

100,00 zł

43.

Zgoda na naprawę po szkodzie całkowitej

400,00 zł

44.

Przygotowanie aneksu do umowy ubezpieczenia o zmianie danych
Leasingobiorcy

50,00 zł

2 000 zł

500 zł + koszty rzeczywiste poniesione przez
Leasys związane m.in.: ze ściągnięciem pojazdu
(w tym wraku) do RP, koszty naprawy,
zezłomowania itd..

45.

Przygotowanie aneksu do umowy ubezpieczenia o zmianie
przeznaczenia, parametrów technicznych przedmiotu leasingu

46.

Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia
OC określonego w Ustawie z dn. dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dotyczy wydanej zgody Leasys na indywidualne ubezpieczenie
pojazdu poza Umową Generalną Finansującego

47.

Brak wypowiedzenia ubezpieczenia OC w przypadku zmiany zakładu
ubezpieczeń w trakcie trwania umowy leasingu

200,00 zł

48.

Przelew środków do banku zewnętrznego

20,00 zł

49.

Opłata za brak usługi polecenia zapłaty /Direct Debit/

50.

Pozostałe czynności nie uwzględnione w Tabeli Opłat wykonywane na
wniosek Leasingobiorcy

51.

Opłata za wysłanie faktury papierowej**

50,00 zł

500 zł + koszty rzeczywiste ponoszone przez
Leasys Polska sp. z o.o.

*Nie dotyczy upoważnień wydanych przez Finansującego do dnia 31.10.2019
** Nie dotyczy umów leasingu zawartych przed 1.11.2019

5,00 zł miesięcznie
min 100 zł
10,00 zł

