TABELA OPŁAT
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
dotyczy usług wynajmu długoterminowego, serwisowych oraz kart paliwowych
Obowiązuje od dnia 15.07.2012
Wysokość opłaty

Rodzaj czynności
UMOWA
Zmiana terminu płatności okresowych opłat leasingowych/czynszu najmu w trakcie trwania umowy
Przygotowanie oferty przedterminowego zakończenia umowy leasingu/najmu ( w ciągu 7 dni roboczych)
Przygotowanie oferty cesji umowy leasingu/najmu w związku ze zmianą Korzystającego

250 PLN/UL
50 PLN za każdą ofertę
50 PLN za każdą ofertę

Sporządzenie i zawarcie umowy przedterminowego zakończenia UL/UN

3% wartości początkowej PL (min. 500 - max. 1 500 PLN)

Sporządzenie i zawarcie umowy cesji praw i zobowiązań wynikających z umowy leasingu/najmu (powyżej
10 PL możliwość negocjacji)

3% wartości początkowej PL (min. 500 - max. 2 500 PLN)

Zmiana zabezpieczeń umowy leasingu/najmu w trakcie jej trwania w związku z wnioskiem Korzystającego
Zmiana harmonogramu UL/UN - oferta (przedłużenie i rekalkulacja kontraktu)
Przygotowanie oferty i restrukturyzacji umowy na wniosek Korzystającego, w tym zmiana wysokości rat,
rezygnacja z zawartych umów obsługi serwisowej, ubezpieczenia, paliwowej.
Zmiana danych Korzystającego w związku z przekształceniem spółki, połączeniem lub podziałem spółki,
zmianą wspólników w spółce osobowej
Przygotowanie i zawarcie aneksu odnoszącego się do innych zmian w umowie leasingu/najmu w trakcie jej
trwania

0,5 % kapitału pozostałego do spłaty (min. 500 PLN max. 2 000 PLN) za każdą umowę
50 PLN za każdą ofertę
0,5 % kapitału pozostałego do spłaty (min. 1500 PLN max. 3 000 PLN) za każdą umowę. Po zbilansowaniu
wyników na rozwiązywanych umowach saldo ujemne
pokrywa K.
100 PLN
1 % wartości początkowej pzredmiotu leasingu (min.
500 - max. 1500 PLN) za aneks

Przygotowanie raportu - zestawienie dla Korzystającego, zgodnie ze zleceniem

150 PLN

PRZEDMIOT LEASINGU
Wydanie zgody na używanie przedmiotu leasingu/najmu przez osobę trzecią
Zmiana parametrów technicznych PL wskutek czynności wykonywanych przez Korzystającego
Zwrot pojazdu bez drugiego kpl. Kluczyków
Zwrot pojazdu bez książki serwisowej (brak wpisów może być traktowany jako brak książki)
Dodatkowe czynności związane z przedmiotami leasingu/najmu podlegającymi rejestracji realizowane w
Wydziale Komunkiacji (po zarejestrowaniu przedmiotu leasingu)
DOKUMENTY

500 PLN/PL
250 PLN/PL
800 PLN/PL
300 PLN/PL
50 PLN + udokumentowane koszty poniesione przez
Finansującego

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
Odbiór dokumentów pojazdu z Wydziału Komunikacji po zatrzymaniu przez Policję
Przygotowanie duplikatu dokumentów, potwierdzenie za zgodność z oryginałem
Wtórnik dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, dorobienie tablic, przerejstrowanie/ wtórnik nalepki i
znaków legalizacyjnych

50 PLN / PL

35 PLN / PL
5 PLN za każdą stronę. Nie mniej niż 30 PLN +
udokumentowane koszty poniesione przez
Finansującego
150 PLN/ 100 PLN + koszty rzeczywiste

WINDYKACJA
Wydanie opinii o dyscyplinie płatniczej Korzystającego

75 PLN

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

monit - 0 PLN; wezwanie - 50 PLN

Przygotowanie raportu - zestawienie dla Korzystającego, zgodnie ze zleceniem

150 PLN

Kolejne wznowienie umowy leasingu po jej wcześniejszym wypowiedzeniu

opłata w wysokości ostatniej zafakturowanej OOL

UBEZPIECZENIE
Wydanie zgody na indywidualne ubezpieczenie przedmiotu leasingu - kontynuacja

50 PLN/PL

Wystawienie duplikatu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia/pozwolenia na wyjazd za granicę

50 PLN

Wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania z tytułu szkody częsciowej z AC dla polis zawartych
poza pakietem oferowanym przez Finansujacego
KARTY PALIWOWE
Wydanie duplikatu karty paliwowej

50 PLN
30 PLN

Opłata za zawieszenie karty paliwowej z tytułu przekroczonego terminu płatności

50 PLN

Przypomnienie PIN
Blokada karty na wniosek Klienta
Odblokowanie karty po karnej blokadzie
Szczegółowe zestawienie tankowań
Pisemna informacja o zaległościach
Monit telefoniczny
Zmiana limitu karty paliwowej

5 PLN
5 PLN
5 PLN
5 PLN za każdy pojazd
5 PLN za każdy pojazd
5 PLN
30 PLN
INNE

Inne, niewymienione

wg indywidualnych ustaleń

Podane opłaty są opłatami netto i zostaną powiększone o obowiązującą, w dniu wystawienia faktury, stawkę podatku VAT.

