Tabela prowizji i opłat
Lp.

Czynność

Opłata netto w PLN

1

Zmiana Korzystającego/Pożyczkobiorcy (cesja)

1.000,00

2

250,00

3

Zmiana danych Korzystającego w związku z przekształceniem podmiotowym lub
zmiany wspólników - Aneks
Zmiana siedziby lub nazwy Korzystającego (nie dotyczy zmiany formy prawnej) Aneks

4

Zmiana zabezpieczeń w trakcie trwanie umowy leasingu/pożyczki

1% kapitału pozostałego do spłaty, min. 1.000,00

Wystawienie duplikatu dokumentu/poświadczenie dokumentu za zgodność z
oryginałem

100,00

Podanie orientacyjnej kwoty wykupu

100,00

7

Przedterminowy wykup przedmiotu leasingu

1% kapitału pozostałego do spłaty, min. 700,00zł.

8

Symulacja zmiany planu płatności/harmonogramu spłat

100,00

9

Zmiana planu płatności/harmonogramu spłat

1% kapitału pozostałego do spłaty, min. 1.000,00

5
6

10

100,00

Odstąpienie od umowy na wniosek Korzystającego/Pożyczkobiorcy lub niedojście
do skutku umowy z winy nieleżącej po stronie Finansującego/Pożyczkodawcy
2% wartości umowy
Znacząca zmiana w umowie leasingu/pożyczki np. zmiana rodzaju leasingu

11

10.000,00

12

Zmiana waluty płatności umowy

2.000,00

13

Wystawienie opinii o współpracy

200,00

14

Wystawienie wezwania do zapłaty (monit)

50,00

15

Rejestracja pojazdu/przerejestrowanie

100,00 + koszty rzeczywiste

16

Rejestracja samolotu

10.000,00

17

Rejestracja dźwigu

1.000,00

18

Nabycie przez DLP przedmiotu poza granicami Polski

500,00 + koszty rzeczywiste

19

Nabycie przez DLP przedmiotu poza granicami UE

1.000,00 + koszty rzeczywiste

20

Wystawienie duplikatu dowodu rejestracyjnego, naklejki na szybę etc.

100,00 + koszty rzeczywiste

21

Odbiór dowodu rejestracyjnego z Wydziału Komunikacji po zatrzymaniu przez
organa ścigania

500,00

22

Uiszczenie przez Finansującego opłaty administracyjnej w zastępstwie
Korzystającego

200,00 + koszty rzeczywiste

23

Udzielenie informacji o użytkowniku pojazdu organom ścigania i organom
administracyjnym w związku z popełnieniem wykroczeń przez Korzystającego

100,00 + koszty rzeczywiste

24

Opłata administracyjna za nieuregulowanie mandatu pomimo przesłanego
powiadomienia

400,00

25

Ubezpieczenie przedmiotu w przypadku, gdy Korzystający nie wywiązał się z
obowiązku ubezpieczenia przedmiotu we własnym zakresie w wymaganym
terminie

250,00 + koszty rzeczywiste

26

Weryfikacja polisy ubezpieczeniowej przedmiotu leasingu zawartej poza
umowami generalnymi Finansującego - opłata roczna (polisa w języku polskim)

500,00

27

Weryfikacja polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu - opłata roczna ( polisa
w języku polskim)

500,00

28

Weryfikacja polisy ubezpieczeniowej przedmiotu leasingu zawartej poza
umowami generalnymi Finansującego - opłata roczna (polisa w języku innym niż
polski)

800,00

29

Weryfikacja polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu - opłata roczna ( polisa
w języku innym niż polski)

800,00

30

Brak terminowego ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego

125% kosztów ubezpieczenia

31

Upoważnienie do odbioru odszkodowania (ubezpieczenie DLP)

200,00

32

Upoważnienie do odbioru odszkodowania w przypadku polisy ubezpieczeniowej
zawartej poza umowami generalnymi Finansującego

350,00

33

Rozliczenie umowy po szkodzie całkowitej

300,00

34

Opłata za wyrażenie zgody na naprawę przedmiotu po
szkodzie całkowitej

500,00

35

Złożenie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego/zmianę danych w
Rejestrze Zastawów

50,00 + koszty rzeczywiste

36

Zmiana lokalizacji przedmiotu bez zgody Finansującego

500,00

37

Zmiana lokalizacji przedmiotu zastawu bez zgody Zastawnika

500,00

38

Udzielenie zgody na podnajem

500,00

39

Wydanie promesy

0,2% kwoty finansowania

40

Sporządzenie dodatkowych dokumentów, kalkulacji do umowy itp.

200,00 za umowę

41

Wystawienie i wysłanie dokumentu księgowego w formie papierowej

10

42

Inspekcja przedmiotu umowy spowodowana zaległościami powyżej 30dni.

500,00 + koszty rzeczywiste

43

Przygotowanie dokumentów w związku ze zmianą adresu siedziby i/lub nazwy
Korzystającego

100

44

Przygotowanie dokumentów w związku ze zmianą formy prawnej Korzystajacego 250

45

Opłata za wznowienie umowy po wypowiedzeniu

2 % kapitału pozostałego do spłaty, min. 3.000,00

46

Opłata za niedostarczenie w terminie dokumentów finansowych zgodnie z
zapisami umowy, po wcześniejszym wezwaniu przez
Finansującego/Pożyczkodawcę

300,00
TPIO wersja z dnia 09.09.2022r.

