WYKAZ USŁUG DODATKOWYCH NR 2/20221
OBOWIĄZUJE OD DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2022 - CZYNNOŚCI DOKONYWANE NA WNIOSEK KORZYSTAJĄCEGO
PO UDZIELENIU ZGODY FINANSUJĄCEGO

Lp.

RODZAJ CZYNNOŚCI

Wysokość opłaty – netto w PLN

KORZYSTAJĄCY
1.

2.

Zmiana w zakresie danych Korzystającego wynikająca ze zmiany wspólników w spółce cywilnej, aportu, sprzedaży przedsiębiorstwa,
rozwiązania s.c. i jej zmiany na jednoosobową działalność jednego ze wspólników (aneks do umowy)

300,00

Zmiana w zakresie danych Korzystającego wynikająca z przekształcenia spółki, przedsiębiorcy, podziału, przejęcia, połączenia spółek
150,00

3.

Sporządzenie i zawarcie umowy cesji praw i zobowiązań Korzystającego wynikających z zawartej umowy leasingu (aneks dla umów
leasingu) zawartych po 01.01.20132 .

4.

Podjęcie do rozpatrzenia wniosku w zakresie cesji umowy leasingu

0,5% kapitału pozostałego do spłaty³,
nie mniej niż 1000,00 i nie więcej niż
2000,00
300,00

UMOWA
1.

0,5% kapitału pozostałego do spłaty3 ,
nie mniej niż 1000,00 i nie więcej niż

Zmiana waluty umowy leasingu

3000,00
2.

Zmiana Harmonogramu Okresowych Opłat Leasingowych na wniosek Korzystającego

500,00

3.

Zmiana terminu płatności Okresowych Opłat Leasingowych

200,00

4.

Zwolnienie oraz zmiana ustanowionego zabezpieczenia Umowy Leasingu w trakcie jej trwania.

5.

Skrócenie okresu umowy leasingu dokonywane w ostatnim Okresie Rozrachunkowym

6.

Przedterminowe zakończenie umowy leasingu, wyłączenie przedmiotu leasingu na Wniosek Korzystającego

7.

Przygotowanie: symulacji zmiany harmonogramu opłat w związku z wnioskiem Korzystającego, po zmianie waluty, lub waluty płatności,
projektu aneksu zmieniającego, przedterminowego zakończenia umowy

0,5% kapitału pozostałego do spłaty³,
nie mniej niż 500,00 i nie więcej niż
2000,00
100,00
750,00
75,00 za każdy projekt czy symulację

PRZEDMIOT LEASINGU
1.

Udzielenie przez Finansującego zgody na podnajem przedmiotu leasingu. Opłata za sporządzenie aneksu do umowy leasingu

300,00

2.

Wydanie zgody na doposażenie przedmiotu leasingu

250,00

3.

Wymiana przedmiotu leasingu w ramach gwarancji lub rękojmi

1.

Przygotowanie raportu zestawienia danych na wniosek Korzystającego

150,00

2.

Przygotowanie harmonogramu umowy leasingu na wniosek Korzystającego

30,00

3.

Wydanie opinii lub oświadczenia na wniosek Korzystającego m.in. o dyscyplinie płatniczej

75,004

4.

Czynności związane z uzyskaniem dokumentów CRZ

50,00

5.

Czynności związane z uzyskaniem dokumentów ERP

Koszty rzeczywiste

6.

Tłumaczenia dokumentów potrzebnych do oceny kredytowej i zawarcia umowy

Koszty rzeczywiste

7.

Wystawienie promesy zawarcia umowy

500,00 za każdy przedmiot
DOKUMENTY

0,25% kwoty finansowanej
UBEZPIECZENIA

1.

2.

Wydanie pełnomocnictwa do odbioru odszkodowania w likwidacji szkody częściowej (opłata nie dotyczy odbioru odszkodowania za
naprawę pojazdu obsługiwanej przez warsztat znajdujący się w wykazie warsztatów rekomendowanych przez PKO Leasing S.A)

250,00

Wyrażenie zgody na naprawę przedmiotu po szkodzie całkowitej i kontynuację umowy

400,00

RESTRUKTURYZACJA
1.

Rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację umowy /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
000,005

WINDYKACJA

UWAGA:
1

Wykaz Usług dodatkowych nr 2/2022 znajduje zastosowanie do czynności wykonanych na skutek wniosków Korzystających złożonych w okresie jego obowiązywania. PKO Leasing S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Wykazu Usług
Dodatkowych, nie obejmuje on bowiem czynności, do wykonania których jest ona zobowiązana na podstawie Umowy Leasingu lub przepisów prawa. Zmiana Wykazu Usług Dodatkowych po złożeniu przez Korzystającego wniosku
dotyczącego czynności objętej tym wykazem nie ma wpływu na wysokość związanej z tą czynnością opłaty. Dla jej ustalenia właściwy jest zawsze Wykaz Usług Dodatkowych obowiązujący w chwili złożenia stosownego wniosku.
2 Nie dotyczy umów leasingu finansowego.
3 Opłata ustalana zawsze w PLN – w przypadku, gdy dotychczasowa Waluta Umowy Leasingu jest inna niż złoty, dla ustalenia podstawy do naliczenia tej opłaty wchodzące w jej skład elementy przelicza się na PLN przy użyciu kursu
sprzedaży tabeli dewiz PKO BP S.A. z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym dokonywana jest kalkulacja przewalutowania, ogłoszonej w dniu złożenia do F przez K wniosku o zmianę Waluty Umowy Leasingu dotychczasowej
Waluty Umowy Leasingu. W przypadku wniosków w tym samym miesiącu dotyczących kilku umów jednego Klienta, opłata za aneks jest oparta o łączne zaangażowanie umów, których wnioski dotyczą.
4 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.
5 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.

Strona 1/2

1.

Wznowienie rozwiązanej umowy

Równowartość 1,5 ostatniej
wymagalnej Okresowej Opłaty
Leasingowej, nie mniej niż 500,00 i nie
więcej niż 6 000,00

Strona 2/2

