Tabela Opłat dodatkowych

Obowiązuje od 23 kwietnia 2020 roku

RODZAJ DOKONYWANEJ ZMIANY

KWOTA PLN NETTO

Dostęp do internetowego portalu obsługi Korzystającego „E-Platformy”

0

Dodatkowe czynności w wydziale komunikacji, w tym rejestracja pojazdu

200 + koszt

Zmiana raty Usługi Serwisu, zmiana harmonogramu spłaty rat leasingowych, zmiana statusu prawnego Korzystającego,
zmiany wspólników w spółce cywilnej, zmiana terminu spłaty rat leasingowych

300

Skrócenie lub wydłużenie trwania umowy leasingu

900

Opłata za weryfikację i akceptację zakresu polisy ubezpieczeniowej zawartej indywidualnie przez Korzystającego

100

Niedostarczenie polisy zawartej indywidualnie przez Korzystającego w terminie określonym w OWUL

250

Cesja umowy lub przedmiotu z umowy na osobę trzecią

900

Zgoda na zmianę parametrów technicznych przedmiotu leasingu wskutek czynności wykonywanych przez Korzystającego

200

Zmiana nazwy lub siedziby Korzystającego

300

Wysłanie monitu lub telegramu
Opłata za monit telefoniczny
Przywrócenie umowy do statusu aktywnego (odstąpienie od rozwiązania umowy)
Koszty windykacji przedmiotu leasingu, w tym w szczególności:
– koszty odbioru przedmiotu leasingu;
– koszty transportu na wskazany przez SCM parking;
– koszty wyceny pojazdu przez rzeczoznawcę;
– koszty przygotowania pojazdu do sprzedaży (mycie, czyszczenie wnętrza);
– koszty wystawienia na aukcji (ogłoszenie);
– prowizje firmy przeprowadzającej aukcję.

69
10 za każdy wykonany telefon
Opłata w wysokości ostatniej zafakturowanej
raty leasingowej, nie mniej niż 1000

Według rzeczywiście poniesionych
przez Finansującego kosztów,
nie mniej niż 1200

Przedterminowe zakończenie umowy leasingu na wniosek Korzystającego

2000

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku do obsługi rat leasingowych

5 za każdy miesiąc

Symulacja zmiany harmonogramu opłat leasingowych, symulacja ceny sprzedaży przy wcześniejszym wykupie

200

Wystawienie opinii o współpracy

200

Wydanie zgody na wyjazd za granicę na cały okres trwania umowy leasingu bez krajów podwyższonego ryzyka

100

Wydanie zgody na wyjazd za granicę na okres maksymalny 30 dni z krajami podwyższonego ryzyka

100

Zgoda na użyczenie przedmiotu leasingu osobie trzeciej

300

Ponowne wysłanie przesyłki nieodebranej przez Korzystającego

50

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC w imieniu Korzystającego dla pojazdów używanych

150

Obsługa mandatów i/lub udzielenie pisemnej informacji o użytkowniku pojazdu
(dotyczy w szczególności nieuregulowania opłat za parking, przejazdy drogami płatnymi, przekroczenia prędkości)

100 za każde pismo

Opłata z tytułu czynności likwidacji szkody częściowej / całkowitej lub kradzieżowej

50 / 500

Opłata za wydanie nowej Karty Paliwowej

30

Opłata za wcześniejsze zakończenie lub rezygnację z umowy na Kartę Paliwową

50

Opłata za wydanie zagubionego kodu PIN (tylko na autoryzowany numer telefonu komórkowego)

10

Opłata za zablokowanie, duplikat, dokonanie cesji, zmianę kodu PIN Karty Paliwowej
Miesięczne zestawienie transakcji wykonanych za pomocą Karty Paliwowej

50
15 zł za każdy pojazd

Opłata za zmianę limitu Karty Paliwowej BP / Orlen

20 / 50

Opłata za zmianę autoryzowanego numeru telefonu komórkowego kodu PIN
Pozostałe czynności nie uwzględnione w tabeli – wykonane na wniosek Korzystającego

50
Indywidualnie, min. 100

Rekalkulacja oraz/lub wznowienie Usługi Serwisu na wniosek Korzystającego
• do ww. kwot zostaną doliczone koszty rzeczywiste poniesione przez Finansującego, jeśli wystąpią.
• opłaty wskazane w tabeli nie pozbawiają Finansującego prawa dochodzenia dodatkowo odszkodowania przewyższającego ich wartość.
• dokumentem potwierdzającym naliczenie opłaty dodatkowej jest odpowiednio faktura VAT lub nota obciążeniowa.

100

