Tabela opłat i prowizji – Corpo SMARTPLAN
TABELA OPŁAT I PROWIZJI – Corpo SMARTPLAN
Lp.

Rodzaj

Kwota

1.

Sporządzenie umowy przejęcia leasingu/najmu – zmiana Korzystającego
(opłatę ponosi nowy Korzystający/Najemca)

300,00 PLN

2.

Opłata z tytułu przygotowania projektu zmiany:
a) poziomu wybranych opłat leasingowych;
b) wyliczenia kwoty rozliczeniowej na wypadek przedterminowego zakończenia
umowy leasingu/najmu;
c) projektu aneksu;
d) innej zmiany umowy.
Opłata pobierana jest w przypadku nie podpisania aneksu/ harmonogramu przez Korzystającego/Najemcę
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
W przypadku podpisania aneksu/ harmonogramu pobierana jest opłata określona w punkcie 12.

100,00 PLN

3.

Zgoda na indywidualne ubezpieczenie za każdy kolejny rok kontynuacji ubezpieczenia

240,00 PLN

4.

Opłata z tytułu przedterminowego zakończenia umowy

300,00 PLN

5.

Wydanie opinii o wykonywaniu umowy

100,00 PLN

6.

Opłata za przygotowanie i wysłanie wezwania do zapłaty

7.

Opłata za przygotowanie i wysłanie wypowiedzenia umowy

8.

Opłata z tytułu wznowienia umowy leasingu/najmu

9.

Opłata z tytułu rejestracji przedmiotu leasingu/najmu

10.

Opłata za dodatkowe czynności związane z:
- uzyskaniem wtórników i zmian dokumentów, zmianą oznakowań pojazdu;
- uzyskaniem dodatkowych wpisów w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdu;
- uzyskaniem indywidualnych tablic rejestracyjnych oraz wymianą tablic rejestracyjnych;
- wydaniem zagubionych lub zniszczonych dokumentów;
- wyrejestrowaniem pojazdu; zgłoszenia zbycia pojazdu, wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pojazdu;
- potwierdzenie dokumentacji za zgodność z oryginałem przez Wydział Komunikacji.

11.

Wystawienie na wniosek Korzystającego/Najemcy zgody na dokonywanie zmian konstrukcyjnych w
przedmiocie leasingu/najmu (hak holowniczy, instalacja gazowa, inne) innych dokumentów (np. zgoda
Finansującego na oddanie przedmiotu leasingu do używania osobie trzeciej; upoważnienia)

100,00 PLN

12.

Opłata za sporządzenie aneksu do umowy w sprawie zmiany poziomu wybranych opłat leasingowych,
wprowadzenie sezonowości lub karencji w spłacie opłat leasingowych, zmiana wartości przedmiotu
leasingu

300,00 PLN

13.

Przygotowanie na wniosek Korzystającego/Najemcy raportu /zestawienia (np. listy umów, listy
przedmiotów leasingu/najmu, zestawienia dokonywanych płatności, itp.)

100,00 PLN

14.

Udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów administracji, pisemnej informacji o użytkowniku
pojazdu, którym dokonano wykroczenia lub przestępstwa (dotyczy również nieuregulowania opłat za
postój/parking)

15.

Ugoda dotycząca spłaty zadłużenia

16.

Opłata za czynności dotyczące zwolnienia spod egzekucji Przedmiotu Leasingu/Najmu

17.

Interwencja zewnętrznej firmy windykacyjnej

1. Do stawek wskazanych w Tabeli Opłat i Prowizji zostanie doliczony podatek VAT wg aktualnej stawki.
2. Opłaty Spółka pobiera w złotych.
Obowiązuje od 01.09.2015 r.

50,00 PLN
250,00 PLN
1000,00 PLN
350,00 PLN

Zwrot kosztów
+
100 PLN

50,00 PLN
350,00 PLN
300,00 PLN
od wierzyciela
egzekwującego
819,67 PLN

