Tabela opłat i prowizji
pobieranych przez PEAC (Poland) sp. z o.o. za czynności wykonywane w związku z umowami leasingu, najmu i pożyczek

Zmiany umowy
1

Zmiana danych Klienta (forma prawna, nazwa, adres, NIP itp.)

100 zł

2

Zgoda na oddanie przedmiotu leasingu/najmu do używania osobie trzeciej

100 zł

3

Inne zmiany w umowie leasingu lub pożyczki, wymagające zawarcia aneksu do umowy

300 zł

4

Rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację umowy

1000 zł

5

Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej

1 % wartości zdyskontowanej, min. 1000 zł

6

Cesja umowy (przeniesienie praw i obowiązków na osobę trzecią)

0,5% wartości zdyskontowanej min. 500 zł

Wydanie zaświadczeń, dokumentów
7

Wydanie kolejnego harmonogramu spłaty rat leasingowych lub rat spłaty pożyczki albo
duplikatu dokumentu innego niż faktura

100 zł

8

Wydanie standardowej opinii o wykonywaniu zobowiązań przez Klienta

100 zł

9

Wydanie niestandardowej opinii o wykonywaniu zobowiązań przez Klienta

200 zł

10

Przygotowanie na wniosek Klienta raportu, zestawienia (np. w związku z rozliczeniem
dotacji)

200 zł

11

Wystawienie promesy zawarcia umowy leasingu lub pożyczki

0,25 % finansowanej kwoty,
min. 1000 zł, max. 20.000 zł,

Czynności związane z ubezpieczeniem
12

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu, najmu lub przedmiotu zastawu za Klienta

200 zł

13

Indywidualne uzgodnienia co do zakresu ubezpieczenia przedmiotu leasingu / zastawu
rejestrowego lub wyboru ubezpieczyciela

300 zł

Inne czynności
wg ustaleń indywidualnych

14

Wystawienie innych dokumentów lub wykonanie innych czynności na wniosek Klienta

15

Raport z oględzin maszyny/urządzenia

395 zł

16

Raport z oględzin maszyny/urządzenia (minimum 3 maszyny dostępne w tym samym
miejscu)

295 zł

17

Udzielenie informacji o użytkowniku pojazdu uprawnionym organom ścigania

50 zł

18

Wystawienie wtórnika dowodu rejestracyjnego

20 zł + aktualna opłata urzędowa

19

Wymiana (skradzionych lub uszkodzonych) tablic rejestracyjnych

100 zł + aktualna opłata urzędowa

20

Odebranie z Urzędu Komunikacji zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

100 zł + aktualna opłata urzędowa

1. Wszystkie kwoty podane w tabeli stanowią należności netto. Do kwoty opłaty ustalonej zgodnie z tabelą doliczony zostanie
podatek VAT wg aktualnej stawki oraz koszty poniesione na rzecz osób trzecich.
2. W przypadku gdy, z uwagi na wnioskowane przez Klienta czynności, PEAC (Poland) sp. z o.o. uprawniona jest naliczyć
zgodnie z tabelą kilka opłat, pobiera się zawsze jedną, najwyższą opłatę.
3. Poprzez "wartość zdyskontowaną" rozumie się sumę zdyskontowanych opłat leasingowych i wartości końcowej zgodnie
z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu lub odpowiednio sumę zdyskontowanych rat spłaty pożyczki zgodnie z Ogólnymi
Warunkami Umowy Pożyczki.
4. Standardową opinią o wykonywaniu umowy leasingu lub pożyczki jest informacja o braku zaległości bądź zaległościach
Klienta oraz o terminowości wpłat rat leasingowych lub odpowiednio rat spłaty pożyczki.
5. Niestandardową opinią o wykonywaniu umowy leasingu lub pożyczki jest informacja zawierająca dane jak w opinii
standardowej (pkt. 8), a także inne dane zgodnie z wnioskiem Klienta.
6. Tabela Opłat i Prowizji obowiązuje od 16.10.2018r.

