TABELA OPŁAT
PKO Leasing S.A. dotycząca umów CFM (w tym umów najmu, wynajmu
długoterminowego, dzierżawy, leasingowych i serwisowych oraz umów korzystania z
kart paliwowych)*

RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Przygotowanie oferty i sporządzenie dokumentów związanych z:
a.)
Przedterminowym zakończeniem umowy;
b.)
Cesją umowy;
c.)
Zmianą harmonogramu (przedłużenie, rekalkulacja kontraktu) umowy;
d.)
Restrukturyzacja umowy na wniosek Korzystającego/Najemcy/Dzierżawcy;

250 PLN za każdą przygotowaną ofertę –
niezależnie od ilości pojazdów objętych
ofertą

Zmiana terminu płatności okresowych opłat leasingowych/czynszów najmu/czynszów dzierżawnych w trakcie trwania
umowy

bezpłatnie

Zmiana danych Korzystającego/Najemcy/Dzierżawcy w związku z przekształceniem spółki,
połączeniem lub podziałem spółki, zmiana wspólników w spółce osobowej

Bezpłatnie

Przygotowanie raportu - zestawienie dla Korzystającego/Najemcy/Dzierżawcy, zgodnie ze zleceniem

150 PLN za każdy raport

Wydanie zgody na używanie Przedmiotu Leasingu/Najmu/Dzierżawy przez osobę trzecia

Bezpłatnie

Zmiana parametrów technicznych Przedmiotu Leasingu/Najmu/Dzierżawy wskutek czynności wykonywanych przez
Korzystającego/Najemcy/Dzierżawcy

Bezpłatnie

Dodatkowe czynności administracyjne zlecone przez Korzystającego/Najemcę/Dzierżawcę i dokonane przez PKO Leasing
(dalej PKO LEASING) w wydziale komunikacji :
a.) Wymiana kompletu tablic rejestracyjnych
b.) Wymiana nalepki legalizacyjnej na przedniej szybie pojazdu
c.)
Wtórnik dowodu rejestracyjnego lub czasowego dowodu rejestracyjnego
d.) Odzyskanie dokumentów zatrzymanych przez Policję

225 PLN
100 PLN
150 PLN
200 PLN

Zwrot pojazdu bez drugiego kpl. kluczyków

500 PLN

Zwrot pojazdu bez książki serwisowej (brak wpisów może być traktowany jako brak książki serwisowej)

150 PLN

Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowaniu pojazdu, którym
dokonano wykroczenia oraz udzielenie pisemnej informacji innym podmiotom o użytkowniku pojazdu, który spowodował
podstawę naliczenia innej opłaty pod jakimkolwiek tytułem
Przygotowanie duplikatu dokumentów przekazanych uprzednio Korzystającemu/Najemcy/Dzierżawcy lub potwierdzenie
przez PKO LEASING za zgodność z oryginałem dokumentów przekazanych uprzednio Korzystającemu/Najemcy/Dzierżawcy
w kopii

50 PLN

5 PLN za każdą stronę

Wydanie na wniosek Korzystającemu/Najemcy/Dzierżawcy opinii o jego dyscyplinie płatniczej w zakresie umowy

50 PLN

Wydanie monitu lub wezwania do zapłaty w związku z opóźnieniem w zapłacie

monit – bezpłatnie
wezwanie – 50 PLN

Opłata manipulacyjna – koszty windykacji

1500 PLN

Wydanie zgody na indywidualne ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu/Najmu/Dzierżawy – kontynuacja

100 PLN

Wystawienie duplikatu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia/pozwolenia na wyjazd za granice

Bezpłatnie

Wystawienie upoważnienia do:
a.)
odbioru odszkodowania z tytułu szkody częściowej z AC dla polis zawartych poza pakietem oferowanym przez
Finansującego
b.)
naprawy Przedmiotu Leasingu/Najmu/Dzierżawy serwis poza siecią naprawczą PKO LEASING

250 PLN

Wydanie duplikatu karty paliwowej

30 PLN

Opłata za zawieszenie karty paliwowej z tytułu przekroczenia terminu płatności

30 PLN

Przypomnienie PIN

bezpłatnie

Blokada karty na wniosek Korzystającego/Najemcy/Dzierżawcy

bezpłatnie

Odblokowanie karty po karnej blokadzie

bezpłatnie

Szczegółowe zestawienie tankowań

bezpłatnie

Pisemna informacja o zaległościach

bezpłatnie

Zmiana limitu karty paliwowej

30 PLN

Podane opłaty są opłatami netto i zostaną powiększone o obowiązującą w dniu wystawienia faktury, stawkę podatku VAT. Opłaty za czynności niewymienione w powyższej
Tabeli – wg. indywidualnych ustaleń.

Data

podpis
Korzystającego/Najemcy/Dzierżawcy

