Tabela obowiązuje od 05.12.2019r.

BIZNES

Tabela opłat i prowizji (dotyczy umów leasingu/najmu)
A. Operacje rejestracyjne

opłata netto

1.

Przerejestrowanie pojazdu

257,50 zł

2.

Rejestracja czasowa

134,00 zł

3.

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

145,50 zł

4.

Wtórnik hologramu na szybę

91,00 zł

5.

Wtórnik znaków legalizacyjnych

84,50 zł

6.

Dorobienie tablicy rejestracyjnej

160,00 zł

7.

Adnotacja w dowodzie rejestracyjnym: hak, gaz, taxi itp.

72,00 zł

8.

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

72,00 zł

9.

Zmiana parametrów technicznych skutkująca koniecznością wymiany dowodu

10. Tablice indywidualne
11. Trzecia tablica rejestracyjna
B. Czynności wykonywane w umowach
1.

145,50 zł
1 177,00 zł
125,00 zł
opłata netto

Zmiana harmonogramu płatności
a) wydłużenie umowy, skrócenie, prolongata, inne
b) przewalutowanie umowy

200,00 zł
1 600,00 zł

c) aneks do umowy serwisowej

100,00 zł

2.

Zmiana terminów fakturowania

bez opłaty

3.

Symulacja zmiany harmonogramu umowy (opłata naliczana od drugiej symulacji)

4.

Cesja umowy (przepisanie na innego Klienta)

50,00 zł
800,00 zł

4a. Opłata za rozpatrzenie wniosku o cesję - gdy nie dojdzie do zmiany Klienta (za każdy wniosek)

100,00 zł

4b. Cesja umowy serwisowej

200,00 zł

4c. Cesja umowy w przypadku śmierci Klienta
5.

Wystawienie na wniosek Klienta zgody na dokonanie zmian konstrukcyjnych w przedmiocie umowy
(np.hak holowniczy, inne)

6.

Modyfikacje umowy wynikające ze zmiany
a) adresu, nazwy Klienta w umowie

bez opłaty
100,00 zł

bez opłaty

b) formalno-prawnej wymagającej sporządzenia aneksu np.: zmiana wspólników w S.C., wniesienie
		 aportem, sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przekształcenie jednoosobowej
		 działalności w spółkę prawa handlowego; inne zmiany prawne

100,00 zł

7.

200,00 zł

Rozpatrzenie i wyrażenie zgody na podnajem pojazdu przez Klienta
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8.

Wyrażenie zgody na podnajem pojazdu przez Klienta z koniecznością zmiany warunków umowy
spowodowaną podwyższeniem składki ubezpieczeniowej i podpisaniem aneksu

300,00 zł

9.

Opłata za wydanie opinii na temat współpracy

100,00 zł

10. Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji
o użytkowniku pojazdu, którym dokonano wykroczenia

50,00 zł

11. Dodatkowe upoważnienie do użytkowania pojazdu np.upoważnienie w języku rosyjskim, specjalne
upoważnienie wydawane na użytkowników pojazdu przy podnajmie, upoważnienia dla pracownika
Klienta w umowie

50,00 zł

12. Opłata administracyjna z tytułu przedterminowego kończenia umowy za obopólnym 			
porozumieniem dla umów w PLN i w EUR

500,00 zł

12a. Opłata za sporządzenie symulacji przedterminowego kończenia umowy za obopólnym 		
porozumieniem stron*

50,00 zł

13. Przygotowanie raportu/zestawienia/dla Klienta, zgodnie ze zleceniem (np.listy umów,
listy przedmiotów, zestawienie dokonanych płatności, zestawienie zaległości, inne)

50,00 zł

14. Przesłanie Klientowi kopii świadectwa homologacji

50,00 zł

15. Sporządzenie na wniosek Klienta kopii dokumentów związanych z umową, będących w posiadaniu
Finansującego, z wyłączeniem sporządzenia duplikatu faktury wystawionej przez MBLP

50,00 zł

16. Opłata za obsługę fakturowania podatku drogowego

10,00 zł
1 000,00 zł

17. Nota za niedostarczenie badania technicznego zgodnie z aneksem do umowy
18. Opłata za analizę i administrowanie ubezpieczeniem indywidualnym Klienta (za każdy rok trwania
polisy)

300,00zł
opłata netto

C. Opłaty windykacyjne

50,00 zł

1.

Nota za zasadnie wysłane wezwanie ostateczne

2.

Opłata za reaktywację wypowiedzianej umowy

3.

Opłaty za inkaso należności - windykacja bezpośrednia

4.

Opłaty za windykację w przypadku odbioru pojazdu (w zależności od typu pojazdu)

5.

Przygotowanie i wysłane wezwania do dostarczenia potwierdzenie wykonania badań technicznych
zgodnie z umową

6.

Opłata za czynności dotyczące zwolnienia spod egzekucji Przedmiotu umowy

7.

Opłata za zwłokę w zapłacie raty umowy i innych należności pieniężnych - dwukrotność odsetek ustawowych
za opóźnienie, które stanowi sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych

500,00 zł pierwsze,
1 000,00 zł kolejne

D. Opłaty za likwidację szkód częściowych

1 200,00 zł
do 4000,00 zł
50,00 zł
300,00 zł

opłata netto

1.

Opłata za wyrażenie zgody na odbiór odszkodowania

50,00 zł

2.

Opłata za wyrażenie zgody na przyjęcie faktury po szkodzie częściowej w celu zapłaty podatku VAT

50,00 zł

3.

Opłata za sporządzenie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej z tytułu roszczeń odszkodowawczych

50,00 zł

* w przypadku finalizacji transakcji przedterminowego zakończenia umowy na podstawie sporządzonej symulacji, Klient nie będzie obciążony opłatą administracyjną za sporządzenie symulacji
*Opłaty pobierane są za każdą umowę lub zmianę w umowie
*Podane kwoty są wartościami netto

