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Tabela Opłat i Prowizji 

PKO Leasing S.A.* 

obowiązuje od dnia 1 marca 2017 roku 

Lp. Tytuł opłaty 

Stawka za każdorazowe 
przygotowanie kalkulacji 
warunków finansowych  

w celu sporządzenia zmiany 
warunków umownych 

Stawka za 
sporządzen
ie zmiany 
warunków 
umownych 

1 2 3 4 
I. Opłaty związane ze zmianą warunków umownych1

1. Zmiana z tytułu zmiany wartości przedmiotu umowy (z 
wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana wartości przedmiotu 
wynika z uwzględnienia różnic kursowych) 

50,00 

2. 

Zmiany wartości przedmiotu umowy wywołane różnicą 
kursową po zapłacie za PL (dotyczy także sytuacji, gdy 
dostawca wystawia fakturę po kursie bieżącym, itd.  gdy 
cena na zamówieniu jest w obcej walucie) 

50,00 

3 .  
Zmiana związana z przesunięciem terminu dostawy 
przedmiotu umowy oraz zmiana związana z doposażeniem 
przedmiotu umowy 

200,00 

4 .  

Zmiana waluty umowy; zmiana wysokości lub terminów 
opłat z powodu leżącego po stronie Klienta (w tym także 
przedterminowe zakończenie umowy o ile nie zostanie 
podpisana nowa umowa z tym samym Klientem w ciągu 
miesiąca od daty wykupu); zmiana związana z wydłużeniem 
umowy z powodu leżącego po stronie Klienta 

2 000,002 

5 .  Zmiana charakteru umowy (leasing operacyjny, kapitałowy, 
sprzedaż na raty, leasing walutowy, leasing dewizowy) 

300,00 1 000,00 

6. Zmiana Klienta (w tym cesja umowy, wystąpienie jednego 
ze wspólników, zmiana nazwy Klienta, zmiana formy 
prawnej Klienta, itd.) 

350,00 

1% 
zaangaż
owania 
umowy, 
nie mniej 

niż 
300,00 

7. Wystawienie zaświadczenia (promesy) przyrzeczenia 
zawarcia umowy  

0,20% od początkowego zaangażowania 
umowy, nie mniej niż 500,00 

* oraz na podstawie Umowy o świadczeniu usług administracyjnych i transakcyjnych PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o

1 jeżeli kalkulacja i aneks dotyczy umów o więcej niż jednym terminarzu opłat to łączna opłata stanowi iloczyn sumy terminarzy
opłat i stawki za każdorazowe przygotowanie kalkulacji.
2 opłata za sporządzenie aneksu związanego ze zmianą waluty umowy wynosi 2000,00 PLN netto dla umowy (o zaangażowaniu
na miesiąc przed przygotowaniem kalkulacji przewalutowania) mniejszym niż 170 tys. PLN, oraz 0,75% wartości zaangażowania 
dla umowy o zaangażowaniu (na miesiąc przed przygotowaniem kalkulacji przewalutowania) równym lub większym niż 170 tys. 
PLN. W przypadku wniosków w tym samym miesiącu dotyczących kilku umów jednego Klienta, opłata za aneks jest oparta o 
łączne zaangażowanie umów, których wnioski dotyczą. Do wyliczenia zaangażowania umowy zawartej w EUR, CHF lub USD 
stosuje się kurs sprzedaży dewiz PKO BP S.A. z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym dokonywana jest kalkulacja 
przewalutowania.
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8. 

Niedostarczenie w terminie wynikającym z umowy dwóch 
oryginalnych egzemplarzy zaświadczeń z Okręgowej Stacji 
Diagnostycznej potwierdzających przeprowadzenie 
dodatkowego badania technicznego 

500,00 

9. Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę lub zniesienie 
zabezpieczenia do umowy 

1% zaangażowania umowy, nie mniej niż 
200,00 

II. Opłaty ubezpieczeniowe

1. 

Zmiana do umowy związana z wnioskiem Klienta o zmianę 
strony odpowiedzialnej za ubezpieczenie przedmiotu 
umowy (zmiana obowiązującego § 6a Ogólnych Warunków 
Umowy Leasingu/Pożyczki OWUL/OWUP, ubezpiecza 
finansujący/pożyczkodawca na § 6b OWUL/OWUP, 
ubezpiecza korzystający/pożyczkobiorca) 

300,00 

2. 
Opłata za nieterminowe opłacanie polisy ubezpieczeniowej 
lub nieterminowe przekazanie kopii polisy lub nieterminowe 
przekazanie kopii zapłaty za polisę 

250,00 

3. 
Jednorazowa opłata za wydanie zgody na ubezpieczenie 
obce w przypadku nowej umowy 
W przypadku gdy w umowie są więcej niż 3 pojazdy – 
stawka ustalana indywidualnie 

300,00 

4. Opłata za sporządzenie cesji praw z polisy 
ubezpieczeniowej z tytułu roszczeń odszkodowawczych 100,00 

5. Opłata związana z rozliczeniem umowy po szkodzie 
całkowitej/kradzieży przedmiotu 250,00 

6. Opłata za wyrażenie zgody na naprawę przedmiotu po 
szkodzie całkowitej i kontynuację umowy 400,00 

7. 
Opłata za wyrażanie zgody na przyjęcie faktury przez 
Spółkę po szkodzie częściowej w celu zapłaty VAT (dotyczy 
umów leasingu) 

150,00 

8. Opłata za wydanie stałego pełnomocnictwa do likwidacji 
szkód częściowych 300,00 

9. 
Opłata za przedterminowe rozwiązanie umowy 
ubezpieczenia (programu  ubezpieczeniowego) w trakcie 
trwania Umowy Leasingu/Pożyczki3 

1% zaangażowania umowy, nie 
mniej niż 500,00 

1
0. 

Opłata za administrowanie polisą obcą w przypadku 
wydania zgody na ubezpieczenie obce do trwającej umowy 
leasingu4 

100,00 

III. Opłaty pozostałe

1. Opłata za opinię lub oświadczenie wydawane na wniosek 
Klienta5 

75,00 

2. 
Opłata za udzielenie informacji pisemnej na wniosek 
organów ścigania i organów administracji o użytkowniku 
przedmiotu umowy 

70,00 

3. Opłata za nieuregulowanie mandatu pomimo przesłanego 
powiadomienia 

100,00 + koszt mandatu + poniesione koszty 

3 Opłata dotyczy rezygnacji/odstąpienia na wniosek Klienta, z każdego dodatkowego programu ubezpieczenia zawartego w
umowie leasingu jak np. GAP, Ochrona Prawna, Life, Assistance. Opłata ta nie wyklucza opłaty związanej ze zmianą warunków 
umownych opisaną w art. 1 pkt. 3 Tabeli Opłat i Prowizji.
4 Opłata za każdy rok trwania polisy. 
5 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.
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4. 
Opłata za utratę ciągłości zabezpieczenia (w tym również 
utrata ciągłości ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia 
lub przedmiotu umowy) 

500,00 

5. Opłata za czynności dokonywane w wydziale komunikacji 
w związku z rejestracją pojazdu 

400,00 (w przypadku rejestracji 
indywidualnych numerów 1 350,00) od 

każdego pojazdu  

6. 

Opłata za każdą dodatkową czynność dokonywaną w 
wydziale komunikacji, w tym także czynność dokonywaną 
na wniosek Klienta np. zmiany w dowodzie rejestracyjnym, 
wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepka 
kontrolna na szybę, duplikat naklejki na szybę, znak 
legalizacyjny na tablice rejestracyjne, wyrobienie nowych 
tablic rejestracyjnych (w tym ostatnim przypadku do 
opłaty za dodatkową czynność związaną z wyrobieniem 
nowych tablic rejestracyjnych należy dodać koszt tablic 
rejestracyjnych) itd.6 

50,00 + poniesione koszty 

7. Odbiór dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję 50,00 + poniesione koszty 

8. 
Opłata za czynności związane z zakupem zagranicznym 

0,2% wartości przedmiotu, nie mniej niż 
1 000,00 za przedmiot (niezależnie od liczby 

umów), w przypadku zakupu spoza Unii 
Europejskiej  lub jeśli przedmiotem jest 

samochód osobowy, opłata wzrasta o 50% 

9. Opłata za czynności związane z uzyskaniem odpisów 
pełnych z KRS i KW 

80,00 

10. 
Opłata za czynności związane z uzyskaniem innych 
dokumentów (oprócz wymienionych w pkt. 9 „Opłaty 
pozostałe”) z KRS, CRZ, KRKW, KRDN 

50,00 

11. Przygotowanie procesu wyceny 50,00 

12. Zgoda na rozbudowę lub modernizację nieruchomości 
wymagającą wydania decyzji administracyjnych 

0,1% wartości przedmiotu umowy, nie mniej 
niż 2 500,00 

13. 

Udzielenie pełnomocnictwa do czynności 
administracyjnych itp. Nie dotyczy czynności związanych z 
nabyciem przedmiotu przez Spółkę lub odbiorem 
przedmiotu od dostawcy 

(300,00; notarialnie 500,00) + poniesione 
koszty 

14. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem na wniosek 
Klienta dokumentów dotyczących nieruchomości 

200,00 + poniesione koszty 

15. Ustanowienie służebności na nieruchomości na wniosek 
Klienta 

1 000,00 + poniesione koszty 

16. Aktualizacja zapisów w rejestrach gruntów, budynków i 
księdze wieczystej z przyczyn leżących po stronie Klienta 

500,00 + poniesione koszty 

17. Inwentaryzacja powierzchni użytkowej budynków na 
potrzeby ustalenia podatku od nieruchomości 

200,00 + poniesione koszty 

18. 
Zgoda rozszerzająca postanowienia umowy w zakresie 
oddania przedmiotu do używania osobom trzecim (np. 
podnajem) 

300,00 

19. Zlecenie dodatkowej wyceny, o ile była wymagana w 
umowie, a nie została dostarczona przez Klienta 

Pojazdy: 300,00 
Maszyny i urządzenia: 0,3% wartości 

maszyny + 300,00 
Nieruchomości: 300,00 + poniesione koszty 

20. Prowizja przygotowawcza do umowy pożyczki od 1% wartości pożyczki 
21. Opłata za wysłanie faktury/noty w formie papierowej7 5,00/umowa 

6 Opłata do każdej czynności tj. jeżeli zostanie wykonana więcej niż jedną czynność z tego zakresu, to łączna opłata stanowi
iloczyn sumy dokonanych czynności i stawki w wysokości 50,00 zł. netto. 

7 dotyczy umów leasingu podpisanych od 01.03.2017 r. 
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IV. Opłaty restrukturyzacyjne

1. 

Opłata za rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację  czynnej 
umowy (w przypadku umowy ramowej dla każdego 
załącznika lub grupy załączników posiadających 
indywidualne warunki restrukturyzacji)/zadłużenia, w 
szczególności dotyczącego zmiany Klienta, zmiany 
terminarza opłat, zmiany waluty umowy, zmiany lub 
zwolnienia zabezpieczenia, zawarcia porozumienia lub 
aneksu do umowy z Klientem/dłużnikiem w zakresie spłaty 
zadłużenia lub części zadłużenia8 

Równowartość jednej raty leasingowej, nie 
mniej niż 1500,00 i nie więcej niż 10 000,00 

2. 

Opłata za rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację 
rozwiązanej umowy (w przypadku umowy ramowej dla 
każdego załącznika lub grupy załączników posiadających 
indywidualne warunki restrukturyzacji)/zadłużenia, w 
szczególności dotyczącego zmiany terminarza opłat, 
zmiany waluty umowy, zmiany lub zwolnienia 
zabezpieczenia, zawarcia porozumienia lub aneksu do 
umowy z Klientem/dłużnikiem w zakresie spłaty zadłużenia 
lub części zadłużenia9 

Równowartość 1,5 raty leasingowej, nie 
mniej niż 1 500,00 i nie więcej niż 15 000,00 

3. 

Opłata za przygotowanie porozumienia lub aneksu do 
umowy (w przypadku umowy ramowej dla każdego 
załącznika lub grupy załączników posiadających 
indywidualne warunki restrukturyzacji) związanego z 
restrukturyzacją wraz z odpowiednią dokumentacją 
towarzyszącą (umowy zabezpieczenia, aneksy do umów, 
itp.) oraz za przygotowanie ugody 

1 000,00 

4. 

Opłata za rozpatrzenie wniosku o zawarcie umowy ugody 
do umowy leasingu (w przypadku umowy ramowej opłata 
za każdy załącznik)  

Równowartość jednej raty leasingowej, nie 
mniej niż 500,00 i nie więcej niż 10 000,00 

V. Opłaty windykacyjne

1. 
Wznowienie rozwiązanej umowy (w przypadku umowy 
ramowej za każdy załącznik) 

Równowartość 1,5 raty leasingowej, nie 
mniej niż 500,00 i nie więcej niż 6 000,00 

2. 

Wydanie Klientowi odebranego lub dobrowolnie 
zwróconego przez niego przedmiotu umowy w przypadku 
wznowienia rozwiązanej umowy lub  wydanie Klientowi 
odebranego lub dobrowolnie zwróconego przez niego 
przedmiotu umowy zatrzymanego w celu zaprzestania 
czerpania przez niego korzyści oraz uregulowania przez 
Klienta wszelkich należności wobec Spółki (w przypadku 
umowy ramowej za każdy załącznik) 

od 500,00 do 1 000,00 

3. 
Wezwanie do zapłaty wysyłane do Klienta (w przypadku 
umowy ramowej za każdy załącznik) 

75,00 

4. 
Wezwanie do zapłaty wysyłane do poręczyciela (w 
przypadku umowy ramowej za każdy załącznik) 

75,00 

5. 
Ostateczne wezwanie do zapłaty wysyłane do Klienta (w 
przypadku umowy ramowej za każdy załącznik) 

75,00 

6. 
Ostateczne wezwanie do zapłaty wysyłane do poręczyciela 
(w przypadku umowy ramowej za każdy załącznik) 

75,00 

8 zastrzega się możliwość obciążenia Klienta kwotą wyższą niż 10 000,00 zł , jeżeli koszty poniesione w wyniku przeprowadzanych
czynności opisanych w pkt1 przekroczyły ww. kwotę
9 zastrzega się możliwość obciążenia Klienta kwotą wyższą niż 15 000,00 zł , jeżeli koszty poniesione w wyniku przeprowadzanych
czynności opisanych w pkt1 przekroczyły ww. kwotę.
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7. 
Wezwanie do udzielenia informacji wynikających z zapisów 
umownych, wysłane do Klienta 

od 50,00 do 200,00 

8.. 

Opłata za każdy wyjazd terenowy realizowany w 
konsekwencji objęcia Klienta postępowaniem 
restrukturyzacyjnym lub windykacyjnym10 (w przypadku 
umowy ramowej za każdy załącznik) 

od 500,00 do 1 500,00 

UWAGA 

1. Do stawek wskazanych w tabeli zostanie doliczony podatek VAT wg aktualnej stawki.

2. Opłaty i prowizje Spółka pobiera w złotych.

3. Wymienione w tabeli opłaty i prowizje dotyczą umów leasingu, dzierżawy, pożyczki oraz innych

zawieranych przez Spółkę.

4. Opłaty i prowizje są uiszczane przez Klientów w formie przelewu bankowego w terminie 14 dni

od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

5. Spółka może wykonywać usługi inne niż przewidziane w Tabeli Opłat i Prowizji, przy

zastrzeżeniu ustalania odrębnych opłat i prowizji przez Zarząd.11

6. Spółka zastrzega sobie prawo do pobrania opłat i prowizji w wysokości faktycznie

poniesionych kosztów, o ile takie występują, niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w

niniejszej Tabeli.

7. Spółka informuje, że należne opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi.

*** 

10 Przez wyjazd terenowy rozumie się każdą wizytę pracownika lub przedstawiciela Spółki u Klienta lub spotkanie z Klientem poza
siedzibą Spółki.
11 Punkt 5 nie dotyczy umów zawieranych z Konsumentem. 
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