TABELA OPŁAT i PROWIZJI POŻYCZKI
„PEKAO LEASING” Sp. z o. o.
obowiązuje od 1 lutego 2018 r.
Przyjęta do stosowania
uchwałą Zarządu „PEKAO LEASING” Sp. z o.o.
nr 8/18 z dnia 29.01.2018 r.

Lp.

Rodzaj opłaty

I CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE POJAZDÓW
Wydanie na wniosek Pożyczkobiorcy
upoważnienia do odbioru dokumentów z
1.
Wydziału Komunikacji (nie dotyczy pierwszej
rejestracji pojazdu)
2.

Wydanie zgody na dokonanie zmian w pojeździe
(Finansowany Przedmiot)

3.

Wydanie zgody na używanie Finansowanego
Przedmiotu poza granicami kraju

II ANEKSY/POROZUMIENIA DO UMÓW POŻYCZKI
Zmiana okresu trwania Umowy Pożyczki lub
1.
zmiana harmonogramu Umowy Pożyczki na
wniosek Pożyczkobiorcy
Przedterminowe zakończenie Umowy Pożyczki w
2.
drodze porozumienia stron
Inne aneksy/porozumienia na wniosek
3.
Pożyczkobiorcy
Symulacja/propozycja zmiany harmonogramu
opłat pożyczki, przedterminowego zakończenia
Umowy Pożyczki i in. (pierwsza propozycja
przedstawiona przez Pożyczkodawcę jest
4.
bezpłatna).
Przygotowanie na wniosek Pożyczkobiorcy
zestawienia, raportu, rozliczenia i innej tego typu
informacji dotyczącej Umowy Pożyczki.
Zmiana zabezpieczeń lub zgoda na ich
zwolnienie:
a) przed całkowitą spłatą należności
5.
wynikających z Umowy Pożyczki – na
wniosek Pożyczkobiorcy
b) po całkowitej spłacie należności.
Rozpatrzenie wniosku: o wcześniejsze
zakończenie Umowy Pożyczki, zamiany
harmonogramu opłat, zamiany waluty Umowy
6.
Pożyczki (opłata jest pobierana gdy nie dojdzie
do czynności, o którą wnioskuje Pożyczkobiorca z
przyczyn dotyczących Pożyczkobiorcy).
III CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE UBEZPIECZEŃ
Obsługa nieopłaconej składki ubezpieczeniowej
1.
na rachunek bankowy wskazanego pośrednika
ubezpieczeniowego
Wystawienie upoważnienia do odbioru
2.
odszkodowania poza asystą szkodową „PEKAO
LEASING”
Wystawienie upoważnienia do odbioru
3.
odszkodowania w ramach asysty szkodowej
„PEKAO LEASING”.
Cesja praw do odszkodowania uzupełniającego
od ubezpieczyciela po szkodzie komunikacyjnej
4.
na wskazaną przez Pożyczkobiorcę osobę
trzecią.
Wysłanie monitu w przypadku braku dostarczenia
5.
aktualnej polisy ubezpieczenia Finansowanego
Przedmiotu.

Kwota netto*

30 zł

250 zł

200 zł.

0,3% sumy rat wynagrodzenia pozostających do
spłaty, jednak nie mniej niż 600 zł
800 zł
300 zł

100 zł za jedną propozycję/informację

a) 500 zł + koszty rzeczywiste poniesione przez
Pożyczkodawcę
b) koszty
rzeczywiste
poniesione
przez
Pożyczkodawcę

300 zł

200zł

200 zł

0 zł

100zł

300 zł
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6.
Aneks do polisy ubezpieczeniowej.
IV INNE CZYNNOŚCI
Wydanie opinii dot. realizacji Umowy Pożyczki na
1.
wniosek Pożyczkobiorcy.
Wydanie upoważnienia do podnajmu
2.
Finansowanego Przedmiotu osobie trzeciej.
Przygotowanie na wniosek Pożyczkobiorcy
3.
duplikatów dokumentów lub potwierdzenie
dokumentów za zgodność z oryginałem.
Wydanie na wniosek Pożyczkobiorcy
4.
zaświadczeń, oświadczeń, upoważnień, itp.
Udzielenie przez Spółkę informacji na żądanie
5.
policji, straży miejskiej lub innych uprawnionych
organów.
Przesyłka indywidualna (na życzenie
6.
Pożyczkobiorcy).
7.
Wycena przedmiotów używanych.
Niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie
przez Pożyczkobiorcę dokumentów wymaganych
8.
przez Pożyczkodawcę w związku z zawartą
Umową Pożyczki na wezwanie Pożyczkodawcy.
Uzyskanie dokumentów z KW, KRS, KRZ,
9.
Europejskiego Rejestru Pojazdów, CPD MSW,
CEIDG, Ewidencji Gruntów, ZUS, US, BIG, BIK.
Opłata z tytułu kosztów realizacji otrzymanych
10.
przekazów dewizowych.
Przekazanie Pożyczkobiorcy korespondencji
11.
wpływającej do Spółki, dotyczącej wykroczeń
popełnionych w kraju bądź za granicą.
Opłata z tytułu czynności refakturowania
mandatów, opłat postojowych, kar pieniężnych,
12.
itp. uiszczonych przez Spółkę z przyczyn leżących
po stronie Pożyczkobiorcy
Ustanowienie zabezpieczenia do Umowy
13.
Pożyczki w postaci przewłaszczenia na
zabezpieczenie.
Ustanowienie innych zabezpieczeń do Umowy
Pożyczki w postaci: wpisu hipoteki lub zastawu
14.
rejestrowego, blokady rachunku bankowego ,
przelewu wierzytelności i innych.
Wydanie duplikatu faktury dokonywane później niż
15.
w okresie dwóch miesięcy od daty sporządzenia
dokumentu pierwotnego.
V MONITORING UMÓW POŻYCZKI
1.

Wystawienie wezwania do zapłaty (monit)

Wystawienie ponownego wezwania do
dostarczenia wymaganych dokumentów.
Przygotowanie restrukturyzacji Umowy Pożyczki
3.
w związku z nieterminowym regulowaniem
zobowiązań przez Pożyczkobiorcę.
VI KARTY PALIWOWE
1.
Wydanie Karty Zamiennej
2.
Blokada Karty na wniosek Pożyczkobiorcy
2.

50 zł
100 zł (75 zł w przypadku, gdy Pożyczkobiorca
zawarł jedną Umowę Pożyczki)
0,3% sumy rat wynagrodzenia pozostających do
spłaty, jednak nie mniej niż 300 zł
100 zł
150 zł
70 zł
100 zł
50 zł + koszty rzeczywiste
100 zł za drugie wezwanie i kolejne

30 zł + koszty rzeczywiste
Minimum 0 zł za jeden przekaz
70 zł za jedną przesyłkę

70 zł za jedno zdarzenie

150 zł za jedno zabezpieczenie

200 zł za jedno zabezpieczenie + koszty rzeczywiste
30 zł (15 zł w przypadku, gdy duplikaty
przekazywane są elektronicznie – i Pożyczkobiorca
wyraził zgodę na e-fakturę)
50 zł pierwszy monit, 80 zł drugi monit, 120 zł trzeci
monit i kolejne
0,1% kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej niż
150 PLN
Opłata
w
wysokości
0,1%
zobowiązań
podlegających restrukturyzacji, nie mniej niż 600 zł
30 zł
10 zł

*Kwoty w Tabeli Opłat i Prowizji Pożyczki są kwotami netto i zostaną powiększone o podatek VAT
zgodnie z przepisami oraz według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT, o ile nie
stanowią Opłat zwolnionych z podatku VAT.
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Uchylono: Tabelę Opłat i Prowizji Pożyczki w brzmieniu przyjętym Uchwałą Zarządu Spółki nr 61/17 z dnia
22.12.2017 r.
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