WYKAZ USŁUG DODATKOWYCH nr 1/20141
-czynności dokonywane na wniosek Korzystającego po udzielaniu zgody Finansującego

Rodzaj czynności

Wysokość opłaty - netto
KORZYSTAJĄCY

Udzielenie przez Finansującego zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu w ramach procesu rozporządzania
przedsiębiorstwem Korzystającego (aneks do umowy).
Sporządzenie i zawarcie umowy cesji praw i zobowiązań Korzystającego wynikających z zawartej umowy leasingu (aneks dla umów leasingu zawartych po
01.01.2013).

500 zł
0,5% kapitału pozostałego do spłaty2 -nie mniej
niż 1000 zł i nie więcej niż 2000 zł

UMOWA
Zmiana Waluty Umowy Leasingu.
Zmiana Waluty Płatności Umowy Leasingu.
Zmiana harmonogramu Okresowych Opłat Leasingowych na wniosek Korzystającego.
Zmiana terminu płatności Okresowych Opłat Leasingowych
Zwolnienie oraz zmiana ustanowionego zabezpieczenia Umowy Leasingu w trakcie jej trwania.
Wydłużenie Okresu Leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy.
Skrócenie Okresu Umowy Leasingu dokonywane w ostatnim Okresie Rozrachunkowym.
Przedterminowe zakończenie Umowy Leasingu na wniosek Korzystającego.
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.

0,5 % kapitału pozostałego do spłaty2 - nie mniej
niż 1000 zł i nie więcej niż 3000 zł
300 zł
300 zł
200 zł
0,5% kapitału pozostałego do spłaty2 -nie mniej
niż 500 zł i nie więcej niż 2000 zł
500 zł
100 zł
750 zł
75 zł za każdy projekt czy symulację.

PRZEDMIOT LEASINGU
Udzielenie przez Finansującego zgody na używanie Przedmiotu Leasingu przez osobę trzecią.

250 zł

DOKUMENTY
Przygotowanie raportu, zestawienia danych na wniosek Korzystającego.
Przygotowanie harmonogramu umowy leasingu na wniosek Korzystającego.
Wydanie opinii o dyscyplinie płatniczej Korzystającego.

150 zł
30 zł
75 zł

UBEZPIECZENIA
Wydanie pełnomocnictwa do likwidacji szkody częściowej (naprawy pojazdu oraz/lub odbioru odszkodowania) obsługiwanej przez warsztat nie znajdujący się
w wykazie warsztatów rekomendowanych przez Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
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100 zł

Wykaz Usług Dodatkowych nr 2/2014 został przyjęty Uchwała Zarządu Raiffeisen –Leasing Polska S.A.nr 20/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku i znajduje zastosowanie do czynności wykonanych na skutek wniosków
Korzystających złożonych w okresie jego obowiązywania. Raiffeisen –Leasing Polska S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Wykazy 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.
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Opłata ustalana w 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 dotychczasowej Waluty Umowy Leasingu, wynikającego z pierwszej tabeli kursowej Raiffeisen Bank Polska S.A., ogłoszonej w dniu złożenia do F przez K wniosku o zmianę Waluty Umowy
Leasingu.

