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Tabela Opłat i Prowizji  

PKO Leasing S.A. („Spółka”) 

obowiązuje od dnia 10 lipca 2017 roku 

Lp. Tytuł opłaty 
Stawka za sporządzenie zmiany warunków 

umownych 

1 2 3 4 

I. Opłaty związane ze zmianą warunków umownych1 

1. 1
. 

Zmiana wartości przedmiotu leasingu lub kapitału pożyczki 50,00 

2 .  Wydanie zgody na doposażenie przedmiotu leasingu lub przedmiotu finansowania 250,00 

3 .   Zmiana waluty umowy 

 
0,5% kapitału pozostałego do spłaty, nie 
mniej niż 1000 i nie więcej niż 3000 zł2 

 

4 .   
Zmiana terminu płatności Opłat Leasingowych (nie skutkująca wydłużeniem/skróceniem długość trwania umowy, 
bądź zmianą wysokości rat) 

200,00 

5 .   
Przedterminowe zakończenie umowy leasingu na Wniosek Korzystającego (dla nieruchomości stawka ustalana 
indywidualnie) 

750,00 

6 .   Zmiana Terminarza Opłat 500,00 

7 .   

Przygotowanie: symulacji wysokości opłat leasingowych po zmianie Waluty Umowy Leasingu lub Waluty Płatności 
Umowy Leasingu albo symulacji zmiany harmonogramu, albo projektu aneksu zmieniającego Umowę Leasingu, albo 
oferty przedterminowego zakończenia umowy leasingu  (opłata ma zastosowanie w przypadku, gdy nie dojdzie do 
podpisania aneksu). 

75,00 za każdy projekt czy symulację 

8 .   Zmiana charakteru umowy (np. leasing operacyjny, kapitałowy, sprzedaż na raty, leasing walutowy, leasing dewizowy) 1 000,00 

9 .   Zmiana Klienta (cesja) 
0,5% zaangażowania umowy, nie mniej niż 

1000,00 nie więcej niż 2000,00 

10. 5
. 

Zmiana nazwy lub formy prawnej Klienta (w tym zmiana wspólników) 300,00 

11.  Rozpatrzenie wniosku o zmianę lub zniesienie zabezpieczenia do umowy 
0,5% od aktualnego zaangażowania 

umowy, nie mniej niż 500,00 nie więcej niż 
2000,00 

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 dodatkowa za czynności Spółki konieczne w związku z nieterminowym opłacaniem polisy ubezpieczeniowej lub 
nieterminowym przekazaniem kopii polisy lub nieterminowym przekazaniem kopii potwierdzenia 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.  Rozliczenie umowy po szkodzie całkowitej/kradzieży przedmiotu 250,00 

5.  Wyrażenie zgody na naprawę przedmiotu po szkodzie całkowitej i kontynuację umowy 400,00 

6.  
Przedterminowe rozwiązanie umowy ubezpieczenia (programu  ubezpieczeniowego) w trakcie trwania Umowy 
Leasingu/Pożyczki3 

1% zaangażowania umowy, nie mniej niż 
500,00 

7.  Administrowanie polisą obcą w przypadku wydania zgody na ubezpieczenie obce do trwającej umowy leasingu4 100,00 

III. Opłaty pozostałe 

1.  Opinia lub oświadczenie wydawane na wniosek Klienta5 75,00 

2.  
Udzielenie informacji pisemnej na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowniku przedmiotu 
umowy 

70,00 

3.  Opłata administracyjna za obsługę mandatów 100,00 

4.  
Utrata ciągłości zabezpieczenia (w tym również utrata ciągłości ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia lub 
przedmiotu umowy) 

500,00 

5.  Rejestracja pojazdu 
350,00 (w przypadku rejestracji 

indywidualnych numerów 1 350,00) od 
każdego pojazdu  

6.  Dodatkowe czynności w wydziale komunikacji6 50,00 + poniesione koszty 

7. 9
. 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu (podlegające zamówieniu) 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% 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie maszyn, urządzeń i innych środków trwałych 

Import przedmiotu leasingu (spoza UE) 

8.  Czynności związane z uzyskaniem dokumentów m. in. z KRS, CRZ, KW, KRDN 50,00 

9.  Zgoda na rozbudowę lub modernizację nieruchomości wymagającą wydania decyzji administracyjnych 
0,1% wartości przedmiotu umowy, nie mniej 

niż 2 500,00 

                                                 
 

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 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. 
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. 

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 określonej w TOiP.  
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10.  
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 

11.  Ustanowienie służebności na nieruchomości na wniosek Klienta 1 000,00 + poniesione koszty 

12.  Aktualizacja zapisów w rejestrach gruntów, budynków i księdze wieczystej z przyczyn leżących po stronie Klienta 500,00 + poniesione koszty 

13.  Wydanie upoważnienia do poddzierżawienia/podnajmu/oddania do używania przedmiotu leasingu osobie trzeciej 300,00 

14.  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 

15.  Prowizja przygotowawcza do umowy pożyczki od 1% wartości pożyczki 

16.  Wysłanie faktury/noty w formie papierowej7 5,00/umowa 

17.  Przygotowanie raportu dla Klienta zgodnie ze zleceniem 
 

150,00 
 

IV. Opłaty restrukturyzacyjne 

1. 

Rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację umowy (w przypadku umowy ramowej dla każdego załącznika lub grupy 
załączników posiadających indywidualne warunki restrukturyzacji)/zadłużenia, w szczególności dotyczącego zmiany 
terminów płatności Opłat Leasingowych, zmiany waluty umowy, zmiany lub zwolnienia zabezpieczenia, zawarcia 
porozumienia lub aneksu do umowy z w zakresie spłaty zadłużenia lub części zadłużenia 

Równowartość ostatniej wymagalnej 
Okresowej Opłaty Leasingowej, nie mniej 

niż 1000,00 i nie więcej niż 5 000,008 
 

Gdy przedmiotem leasingu jest 
nieruchomość – nie mniej 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 leasingu 
lub przedmiotu finansowania 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 lub Poręczyciela (w przypadku umowy ramowej za każdy załącznik) 75,00 

 

 

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 nie dotyczą umów leasingu zawartych przez Korzystających do dnia 28 kwietnia 2017 roku włącznie („Dzień Połączenia”) bezpośrednio z Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz 

umów zawieranych przez Spółkę po Dniu Połączenia, o ile w Art. 8 lub 9 ust 12 takiej umowy przywołano Wykaz Usług Dodatkowych. 

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.9 

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. 

*** 

 

                                                 
7 dotyczy umów leasingu podpisanych od 01.03.2017 r. 
8 zastrzega się możliwość obciążenia Klienta kwotą wyższą niż 5 000,00 zł , jeżeli koszty poniesione w wyniku przeprowadzanych czynności opisanych w pkt1 przekroczyły ww. kwotę 
9 Punkt 5 nie dotyczy umów zawieranych z Konsumentem. 


