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Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI Wysokość opłaty – netto w PLN 

1 2 3 

1. Zmiana Harmonogramu spłaty Kwoty Pożyczki, na wniosek Pożyczkobiorcy 
bez przedterminowej spłaty części lub całości Kwoty Pożyczki 

0,5% aktualnego Salda Pożyczki do spłaty,  
nie mniej niż 300,- PLN 

2. Przedterminowa całkowita lub częściowa spłata Pożyczki i związana z tym 
zmiana Harmonogramu 

2% nadpłacanej kwoty,  
nie mniej niż 300,- PLN 

3. Przedterminowa częściowa spłata Kwoty Pożyczki, w związku z wpływem 
kwoty dotacji lub podatku VAT 

brak opłaty 

4. Zmiany postanowień Umowy Pożyczki, dokonywane na wniosek 
Pożyczkobiorcy (z wyłączeniem zmiany Harmonogramu) 

300,- PLN 

5. Przejęcie długu Pożyczkobiorcy (zmiana Pożyczkobiorcy) 1 000,- PLN 

6. Opinia Pożyczkodawcy o wykonywaniu Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę 75,- PLN2 

7. Wystawienie na wniosek Pożyczkobiorcy dokumentów innych niż opisany w 
pkt 6 powyżej 

150,- PLN 

8. Wystawienie zgody Pożyczkodawcy na wypłacenie odszkodowania brak opłaty 

9 
Opłata za wznowienie Umowy Pożyczki po jej rozwiązaniu 

1 % aktualnego Salda Pożyczki do spłaty, 
nie mniej niż 500,- PLN 

10. Wystawienie promesy zawarcia umowy pożyczki 0,2% kwoty pożyczki 

11 Czynności związane z uzyskaniem dokumentów CRZ 50,- PLN 

12 Czynności związane z uzyskaniem dokumentów ERP Koszty rzeczywiste 

13 Tłumaczenia dokumentów potrzebnych do oceny kredytowej i zawarcia umowy Koszty rzeczywiste 

 

                                                                    
UWAGA: 

* dotyczy umów pożyczki zawartych przez Pożyczkobiorcę od dnia 02 lipca 2019 włącznie oraz transakcji, w przypadku których nie doszło do zawarcia umowy pożyczki a opłata dodatkowa wymagalna jest zgodnie z zapisami wniosku o 
finansowanie złożonego przez wnioskodawcę po dniu 2 lipca 2019 włącznie 
1Tabela Opłat i Prowizji  nr 1/2019 znajduje zastosowanie do czynności wykonanych na skutek wniosków Pożyczkobiorców złożonych w okresie jej obowiązywania, oraz czynności, które zgodnie z wewnętrznymi regulacjami 
obowiązującymi w PKO Leasing S.A. są konieczne w celu doprowadzenia do zawarcia umowy pożyczki, stanowiącej przedmiot złożonego wniosku o finansowanie w ww. okresie. PKO Leasing S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli 
Opłat i Prowizji, nie obejmuje ona bowiem czynności, do wykonania których PKO Leasing S.A. jest zobowiązana na podstawie Umowy Pożyczki lub przepisów prawa. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji po złożeniu przez Pożyczkobiorcę 
wniosku dotyczącego czynności objętej tą tabelą nie ma wpływu na wysokość związanej z tą czynnością opłaty. Dla jej ustalenia właściwa jest zawsze Tabela Opłat i Prowizji obowiązująca w chwili złożenia stosownego wniosku. 

2 Opłata za każdą opinię, z wyjątkiem opinii wydanej na potrzeby PKO BP SA. Jeżeli Klient wnioskuje o odrębne opinie do kilku umów, opłata jest równa iloczynowi sumy wystawionych opinii i stawki za przygotowanie opinii. 

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NR 1/2019 – POŻYCZKA1 * 

OBOWIĄZUJE OD DNIA 02 LIPCA 2019 ROKU 


