TABELA OPŁAT I PROWIZJI
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
Obowiązuje od dnia 19.05.2011
Rodzaj czynności/usługi
UMOWA
Zmiana waluty umowy leasingu
Zmiana waluty płatności umowy leasingu
Zmiana harmonogramu opłat
Zmiana terminu płatności okresowych opłat leasingowych
Symulacja zmiany harmonogramu opłat w związku z wnioskiem Korzystającego
Przygotowanie oferty przedterminowego zakończenia umowy leasingu
Przygotowanie oferty przedterminowego zakończenia umowy leasingu w związku ze zmiana
Korzystającego
Zmiana zabezpieczeń umowy leasingu w trakcie jej trwania w związku wnioskiem Korzystającego
Sporządzenie i zawarcie umowy cesji praw i zobowiązań wynikających z umowy leasingu
Przygotowanie restrukturyzacji umowy leasingu na wniosek Korzystającego
Wydłużenie umowy leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy
Przedterminowe zakończenie umowy leasingu na wniosek Korzystającego

Wysokość opłaty
0,5% kapitału pozostałego do spłaty*. Nie mniej niż 1000 zł i nie więcej niż 3000 zł
300 zł
300 zł
200 zł
50 zł za każdy harmonogram
50 zł za każdą ofertę
100 zł za każdą ofertę
0,5% kapitału pozostałego do spłaty.* Nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 2000 zł
0,5% kapitału pozostałego do spłaty.* Nie mniej niż 1000 zł i nie więcej niż 2000 zł
0,5% kapitału pozostałego do spłaty.* Nie mniej niż 1500 zł i nie więcej niż 3000 zł
500 zł
750 zł

Przygotowanie aneksu w przedmiocie skrócenia umowy leasingu w miesiącu jej planowego wygaśniecia.

100 zł

Zmiana danych Korzystającego w związku z przekształceniem spółki, połączeniem spółek, podziałem
spółki
Zmiana danych Korzystającego w związku z wniesieniem na pokrycie udziału przez osobę fizyczną
wkładu w postaci przedsiębiorstwa do spółki niemającej osobowości prawnej
Zmiana danych Korzystającego w związku ze zmianą wspólników w spółce osobowej
PRZEDMIOT LEASINGU
Wydanie zgody na używanie przedmiotu leasingu przez osobę trzecią
Wydanie odebranego przedmiotu leasingu
Wyłączenie lub zamiana przedmiotu leasingu w umowie leasingu w trakcie jej trwania, w tym wymiana
przedmiotu leasingu w ramach gwarancji lub rękojmi
Zmiana parametrów technicznych przedmiotu leasingu wskutek czynności wykonanych przez
Korzystającego
Dodatkowe czynności związane z przedmiotami leasingu podlegającymi rejestracji realizowane w
wydziale komunikacji ( po zarejestrowaniu przedmiotu leasingu )
DOKUMENTY
Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowniku
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, potwierdzenie za zgodność z oryginałem
WINDYKACJA
Wydanie opinii o dyscyplinie płatniczej Korzystającego
Wydanie monitu lub wezwania do zapłaty w związku z opóźnieniem w zapłacie
Przygotowanie raportu – zestawienia dla Korzystającego, zgodnie ze zleceniem
Kolejne wznowienie umowy leasingu po jej wcześniejszym wypowiedzeniu
UBEZPIECZENIA
Wydanie zgody na indywidualne ubezpieczenie przedmiotu leasingu dla umów leasingu z klauzulą k-9
zawartych po 4.11.2010
Wydanie zgody na indywidualne ubezpieczenie przedmiotu leasingu dla umów leasingu innych niż
wymienione w wierszu powyżej

100 zł
500 zł
300 zł
250 zł
0 zł
500 zł za każdy przedmiot
250 zł
udokumentowane koszty poniesione przez Finansującego + 50 zł * *

50 zł

5 zł za każdą stronę. Nie mniej niż 30 zł + udokumentowane koszty poniesione przez Finansującego
75 zł
monit – 0 zł, wezwanie – 50 zł
150 zł
opłata w wysokości ostatniej zafakturowanej OOL, nie więcej niż 5000 zł
100 zł
300 zł

Wydanie zgody na naprawę pojazdu po szkodzie całkowitej
INNE
Inne, niewymienione

400 zł
wg indywidualnych ustaleń

* Dla umów leasingu, w których waluta umowy leasingu jest różna od PLN, wartość opłaty zostanie przeliczona na PLN wg kursu sprzedaży walut RBPL z pierwszej tabeli kursowej opublikowanej w dniu
wystawienia faktury z tytułu opłaty manipulacyjnej.
* * Dla czynności, których udokumentowane koszty przekraczają 10 zł.
Podane opłaty są opłatami netto i zostaną powiększone o obowiązującą w dniu wystawienia faktury stawkę podatku VAT.

