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Tabela Opłat PSA Finance Polska Sp. z o.o. dla czynności 
związanych z obsługą umów leasingowych, obowiązująca od dnia 03.02.2020 r. 

 
TABELA OPŁAT (kwoty netto)  

Rodzaj czynności Opłata  

Zmiany w umowie inicjowane przez Leasingobiorcę   

zmiana Leasingobiorcy 500 PLN 

zarejestrowanie zmiany statusu prawnego Leasingobiorcy 200 PLN 

wysłanie symulacji zmiany harmonogramu  50 PLN 

zmiana harmonogramu spłat (zmiana terminu płatności, skrócenie, wydłużenie umowy, itp.) 300 PLN 

   rezygnacja ze świadczenia dodatkowego w trakcie trwania umowy 200 PLN 

   rozliczenie wcześniejszego zakończenia umowy bez zmiany harmonogramu 
900 PLN (0 PLN pod warunkiem 

zawarcia nowej umowy) 

Czynności administracyjne   

   wydanie upoważnienia do wyjazdu za granicę na wniosek Leasingobiorcy 50 PLN 

   wydanie opinii o Leasingobiorcy 75 PLN 

   wydanie zgody na naprawę przedmiotu leasingu po szkodzie całkowitej 600 PLN 

   wydanie duplikatu faktury, umowy leasingu, homologacji lub innego dokumentu 50 PLN + ew. koszty notarialne 

   rozliczenie wcześniejszego zakończenia umowy po szkodzie całkowitej (opłata wypadkowa) 500 PLN 

   parkowanie pojazdu po szkodzie całkowitej do czasu rozliczenia umowy leasingu 
wg rzeczywiście poniesionych  
przez Leasingodawcę kosztów 

   przygotowanie zestawienia/zaświadczenia zgodnie z dyspozycją Leasingobiorcy 100 PLN 

   wydanie zgody na podnajem lub użyczenie przedmiotu leasingu osobie trzeciej 200 PLN 

   udzielenie pisemnej informacji o użytkowniku pojazdu na wniosek organów ścigania i organów 
administracji – opłata naliczana za każdy wniosek 

50 PLN 

   pozostałe czynności nie uwzględnione w Tabeli Opłat, wykonywane na wniosek   
   Leasingobiorcy 

wg rzeczywiście poniesionych 
przez Leasingodawcę kosztów 

Ubezpieczenia  

miesięczna opłata za rozłożenie na raty składki ubezpieczenia komunikacyjnego w pakiecie 
oferowanym przez Leasingodawcę 

20 PLN 

obsługa każdorazowej szkody częściowej przy likwidacji szkód za zgodą Leasingodawcy 75 PLN 

opłata za naprawę pojazdu po szkodzie poza ASO producenta 1500 PLN 

opłata za rozpatrzenie Wniosku o weryfikację ubezpieczenia (lub brak wniosku, gdy jest on wymagany) 
w przypadku ubezpieczenia pojazdu poza pakietem rekomendowanym przez Leasingodawcę za 
pośrednictwem Autoryzowanego Dystrybutora  (pobierana za każdy pakiet ubezpieczeń oraz jego 
odnowienie) 

300 PLN 

Czynności urzędowe związane z rejestracją pojazdu   

   koszt rejestracji pojazdu (opłaty urzędowe i koszt czynności rejestracyjnych) 
390 (+ ew. opł. za wyrobienie 

tablic indywidualnych) 

   wypożyczenie karty pojazdu  200 PLN 

Niewywiązywanie się z umowy  

 
 

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

50 PLN 

 sporządzenie ugody w przedmiocie spłaty zadłużenia 200 PLN 

 wznowienie umowy (odstąpienie od rozwiązania umowy) 1000 PLN 

 
 

zlecenie podjęcia czynności windykacyjnych firmie zewnętrznej po upływie 35 dni, licząc od najstarszej 
wymaganej płatności 

1000 PLN + rzeczywiście 
poniesione przez 

Leasingodawcę koszty 

 
zlecenie podjęcia dodatkowych czynności windykacyjnych firmie zewnętrznej, w przypadku 
nieuregulowania zadłużenia po rozwiązaniu umowy leasingu z przyczyn leżących po stronie 
Leasingobiorcy 

1600 PLN + rzeczywiście 
poniesione przez 

Leasingodawcę koszty 

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

300 PLN za każdy brakujący 
dokument 

 czynności związane ze sprzedażą przedmiotu leasingu (m.in. parkowanie, wycena itp.) 
wg rzeczywiście poniesionych 
przez Leasingodawcę kosztów 

   koszty windykacji przedmiotu leasingu (w szczególności przejęcie i transport pojazdu na parking) 1200 PLN 

opłata za czynności administracyjne związane z uchyleniem zajęcia komorniczego lub zastawu 
skarbowego dotyczącego przedmiotu leasingu lub wierzytelności z tytułu jego ubezpieczenia. 

400 PLN 

   rozwiązanie i rozliczenie umowy leasingu z przyczyn leżących po stronie Leasingobiorcy 1000 PLN 

   inne czynności windykacyjne wyżej niesklasyfikowane 
wg rzeczywiście poniesionych 
przez Leasingodawcę kosztów 

Karty paliwowe  

wymiana lub wydanie duplikatu karty paliwowej (nie dotyczy odnowienia karty na kolejny okres 
ważności) 

30 PLN 

   
  


