Załącznik do ZARZĄDZENIA
Zarządu RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
z dnia 31 grudnia 2020 r.

TABELA OPŁAT DODATKOWYCH (opłaty administracyjne)
obowiązująca od 01 stycznia 2021 roku
za czynności podejmowane na wniosek Korzystającego/Najemcy dotyczące umów leasingu i najmu oraz za inne
czynności podejmowane przez Finansującego/Wynajmującego związane z obsługą tych umów
Rodzaj czynności

Opłata w PLN netto */

ZMIANY W UMOWIE
Zmiana warunków - skrócenie umowy **

600

Zmiana warunków - wydłużenie umowy**

400

Zmiana Korzystającego/Najemcy – cesja umowy (w tym zmiana w
związku z wniesieniem przedsiębiorstwa w drodze aportu)
Przedterminowe rozwiązanie umowy za porozumieniem stron **
Zmiana wysokości opłat bez zmiany okresu umowy **

900
(300 za rozpatrzenie wniosku, gdy nie dojdzie do cesji)
750 (+ 500 dodatkowa kara umowna, płatna na podstawie
noty, korygowana po zawarciu nowej umowy w ciągu 1
miesiąca)
300

Zmiana terminu płatności rat (w ramach danego miesiąca)

250

Sporządzenie aneksu do umowy i przeliczenie harmonogramu opłat na
skutek rezygnacji z dodatkowych usług (np. GAP, BL) w trakcie
obowiązywania umowy

600

Rozliczenie umowy w wyniku szkody całkowitej/kradzieży pojazdu

300 (korygowana po zawarciu nowej umowy w ciągu
miesiąca od rozliczenia)
300

Zmiana statusu prawnego Korzystającego/Najemcy, zmiana wspólników
INNE WNIOSKI KLIENTA
Wystawienie opinii o Korzystającym/Najemcy

75

Zgoda na wyjazd Pojazdem poza granice Polski

50
200 - w przypadku upoważnienia w formie notarialnej
50 za każdy harmonogram, symulację rozliczenia umowy

Symulacja zmiany harmonogramu oraz rozliczenia umowy w przypadku
wcześniejszego zakończenia, wygaśnięcia, rozliczenia **
Ponowne wysłanie przesyłki nieodebranej przez Korzystającego/Najemcę
Zestawienie dokonywanych płatności, listy umów, faktur – na wniosek
Klienta (przekazane listownie lub mailowo)
Zgoda na użyczenie przedmiotu osobie trzeciej

50
6 dla Najemcy – konsumenta****
150
300

Wystawienie duplikatu umowy / dokumentu (wcześniej wydanych)

50 za dokument

Przesyłka indywidualna - kurierska, na życzenie Klienta

50

Zgoda na zmianę parametrów technicznych przedmiotu leasingu/najmu
wskutek czynności wykonywanych przez Korzystającego/Najemcę (innych
niż wymienione w umowie)
Zgoda na naprawę pojazdu po szkodzie całkowitej / i kontynuację umowy /
przygotowanie porozumienia **
Wystawienie duplikatu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia

150

1000
50

CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE / REJESTRACYJNE
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Wyrobienie tablic rej. indywidualnych

1400

Dorobienie 1 tablicy rejestracyjnej

170

Dorobienie 2 tablic rejestracyjnych

250

Przerejestrowanie – wymiana tablic

300

Przerejestrowanie pojazdu na przejazd na badanie techniczne

150

Wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego

170

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

100

Wyrobienie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę

120

Wpis instalacji gazowej do dowodu rejestracyjnego – pod warunkiem
uzyskania zgody na instalację **
Wpis haka holowniczego do dowodu rejestracyjnego

120

Urzędowa zmiana numerów nadwozia **

300

Wpis VAT, nauka jazdy, taxi – do dowodu rejestracyjnego **

120

Wystawienie zaświadczenia przez Wydz. Komunikacji **

100

120

DZIAŁANIA WINDYKACYJNE
Koszty ponagleń/wezwań/monitów
Przywrócenie umowy wypowiedzianej (po wywiązaniu się ze zobowiązań)
**
Koszty windykacji
Koszty interwencji firmy windykacyjnej

Koszty ekspertyzy przedmiotu leasingu/najmu

50
6 dla Najemcy – konsumenta****
600
wg kosztów faktycznie poniesionych przez
Finansującego/Wynajmującego
800 – inkaso należności
900 – odbiór przedmiotu leasingu
dla Najemcy – konsumenta**** - wg kosztów faktycznie
poniesionych przez Wynajmującego
wg kosztów faktycznie poniesionych przez
Finansującego/Wynajmującego

INNE CZYNNOŚCI
Opłata z tytułu czynności przy sprzedaży pozostałości powypadkowych **

200

Udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów administracji,
pisemnej informacji o Korzystającym/Najemcy ***
Opłata za niedostarczenie w terminie dokumentów ubezpieczeniowych
przez Korzystającego / Najemcę
Pozostałe czynności nieuwzględnione w tabeli, wykonane na wniosek
Korzystającego/ Najemcy

70 za każde pismo
50 za każdy monit
6 dla Najemcy – konsumenta****
wg kosztów faktycznie poniesionych przez
Finansującego/Wynajmującego

* - opłaty podane są w wysokościach netto i będą powiększone o podatek VAT
** - czynność nie ma zastosowania do umowy najmu
***- dotyczy również informacji o Korzystającym/Najemcy w sytuacji wystąpienia/powództwa/egzekucji wobec
Finansującego/Wynajmującego o zapłatę świadczenia, opłaty, mandatu, opłaty parkingowej, itp., niezależnie od tego czy miało to
miejsce w trakcie umowy czy po jej zakończeniu
**** - przez konsumenta należy rozumieć konsumenta w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a także osobę fizyczną zawierającą umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej
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