Tabela Opłat PSA Finance Polska Sp. z o.o. dla czynności związanych z obsługą umów
leasingu konsumenckiego, obowiązująca od dnia 09.08.2021 r.
TABELA OPŁAT (kwoty brutto)
Rodzaj czynności

Opłata

Miesięczna opłata za zarządzanie obejmująca:
1. Wydanie upoważnienia do wyjazdu za granicę na wniosek Leasingobiorcy
2. Potwierdzenie salda umowy leasingu
3. Przygotowanie zestawienia/zaświadczenia/opinii zgodnie z dyspozycją Leasingobiorcy
4. Wydanie zgody na podnajem lub użyczenie przedmiotu leasingu osobie trzeciej
12,18 PLN - w przypadku wyboru
5. Zmianę harmonogramu spłat (zmiana terminu płatności, skrócenie, wydłużenie umowy, itp.)
faktury elektronicznej
6. Wysłanie symulacji zmiany harmonogramu
17,19 PLN – w przypadku wyboru
7. Zmianę Leasingobiorcy (cesję umowy)
8. Obsługę każdorazowej szkody częściowej przy likwidacji szkód za zgodą Leasingodawcy
faktury papierowej
9. Cesję na Leasingobiorcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią praw z polisy w związku ze
szkodą w przedmiocie leasingu
10. Wydanie zgody na naprawę przedmiotu leasingu po szkodzie całkowitej
11. Rozliczenie wcześniejszego zakończenia umowy niezależnie od przyczyny wcześniejszego
zakończenia
Czynności urzędowe związane z rejestracją pojazdu
479,70 PLN (+ ew. opłata za
koszt rejestracji pojazdu (opłaty urzędowe i koszt czynności rejestracyjnych)
wyrobienie tablic
indywidualnych)
wypożyczenie karty pojazdu
246,00 PLN
Czynności administracyjne
udzielenie pisemnej informacji o użytkowniku pojazdu na wniosek organów ścigania i organów
administracji – opłata naliczana za każdy wniosek
wydanie duplikatu faktury, umowy leasingu lub innego dokumentu dostępnego na Portalu Klienta
parkowanie pojazdu po szkodzie całkowitej do czasu rozliczenia umowy leasingu
pozostałe czynności nie uwzględnione w Tabeli Opłat, wykonywane na wniosek Leasingobiorcy

61,50 PLN
61,50 PLN + ew. koszty notarialne
wg rzeczywiście poniesionych przez
Leasingodawcę kosztów
wg rzeczywiście poniesionych przez
Leasingodawcę kosztów

Ubezpieczenia
miesięczna opłata za rozłożenie na raty składki ubezpieczenia komunikacyjnego w pakiecie oferowanym
przez Leasingodawcę
opłata za naprawę pojazdu po szkodzie poza ASO producenta

24,60 PLN
1845,00 PLN

Niewywiązywanie się z umowy
opłata za listowny monit wynikający z opóźnienia płatności (nie więcej niż 2 monity w miesiącu)

4,99 PLN

opłata za brak dokumentów przy zwrocie pojazdu (np. dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa,
karta pojazdu, książka serwisowa)

61,50 PLN za każdy brakujący
dokument + rzeczywiście poniesione
przez Leasingodawcę koszty

