TABELA OPŁAT I PROWIZJI
Rodzaj usługi

Wysokość opłat i prowizji

9,90 zł miesięcznie *

Pakiet „Usługi bez limitu”

Usługi w Pakiecie „Usługi bez limitu”:
1. Potwierdzenie salda umowy leasingu
2. Przedterminowe rozliczenie umowy w związku ze szkodą całkowitą
3. Przedterminowe rozliczenie umowy z przyczyn innych niż szkoda całkowita lub wypowiedzenie umowy leasingu
4. Przedłużenie czasu trwania umowy leasingu
5. Sporządzenie na wniosek Korzystającego kopii dokumentów związanych z umową leasingu, będących w posiadaniu Finansującego, z wyłączeniem
sporządzenia duplikatu faktury wystawionej przez Finansującego
6. Sporządzenie na wniosek Korzystającego porozumienia w sprawie w wymiany gwarancyjnej leasingowanego pojazdu
7. Wystawienie Korzystającemu refaktury/ noty księgowej z tytułu kosztów poniesionych przez Finansującego, związanych z umową i przedmiotem umowy
(nie są doliczane koszty finansowania)
8. Przewalutowanie umowy leasingu
9. Zmiana harmonogramu spłat rat leasingowych z przyczyn innych niż określone powyżej
10. Przejęcie długu umowy leasingu
11. Opinia o Korzystającym
12. Zmiana zabezpieczeń
13. Odnowienie zabezpieczeń
14. Ustalenie adresu dla korespondencji
15. Wystawienie dokumentów w sprawie sposobu likwidacji szkody w leasingowanym pojeździe
16. Indywidualna zgoda na podnajem lub oddanie leasingowanego pojazdu do korzystania przez osobę trzecią
17. Wydanie zgody na naprawę pojazdu po szkodzie całkowitej
18. Upoważnienie na wyjazd leasingowanego pojazdu za granicę Polski
19. Inne zaświadczenia i pisemne informacje o umowie leasingu wydane na wniosek Korzystającego
20. Cesja na Korzystającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią praw odszkodowawczych w stosunku do zakładu ubezpieczeń w związku ze szkodą
w leasingowanym pojeździe
21. Brak wypowiedzenia ubezpieczenia OC w przypadku zmiany zakładu ubezpieczeń w trakcie trwania umowy

Pozostałe usługi

Wysokość opłat i prowizji
3% wartości początkowej wartości leasingu netto*
(dotyczy Audi Perfect Lease)
2% wartości początkowej przedmiotu leasingu netto*
50,00 PLN*
450,00 PLN*
1 000,00 PLN*
250,00 PLN*
250,00 PLN*
250,00 PLN*
150,00 PLN*
500,00 PLN*
50,00 PLN*
300,00 PLN*
90,00 PLN
- za czynności dotyczące jednej umowy leasingu - od 1.200,00 PLN
do 1.800,00 PLN – w zależności od dochodzonej kwoty zaległych
należności,
- za czynności dotyczące od 3 do 5 umów leasingu - 2.400,00 PLN,
- za czynności dotyczące od 6 do 10 umów leasingu - 3.600,00 PLN,
- za czynności dotyczące powyżej 10 umów - 7.200,00 PLN
1.200,00 PLN*
5,0% wartości rynkowej przejętego przedmiotu leasingu nie mniej
niż 1.200,00 PLN
wg rzeczywiście poniesionych kosztów
5,00 PLN*

Obsługa nabycia przez korzystającego przedmiotu leasingu po zakończeniu leasingu
Skrócenie czasu trwania umowy leasingu lub przedterminowe rozwiązanie umowy
Sporządzenie na wniosek Korzystającego kalkulacji dotyczącej umowy leasingu
Opłata administracyjna (w tym opłata rejestracyjna)
Opłata administracyjna za wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych
Zmiana wpisu w dowodzie rejestracyjnym
Wydanie kolejnego dowodu rejestracyjnego lub/i tablic rejestracyjnych
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
Wydanie znaku legalizacyjnego dla pojazdu
Opłata za niezwrócenie Karty Pojazdu przy zwrocie pojazdu do Finansującego
Wskazanie na wniosek uprawnionego organu osoby Korzystającego
Rozpatrzenie Formularza weryfikacji ubezpieczenia
Upomnienie lub wezwanie do zapłaty wymagalnych należności

Opłaty windykacyjne

Opłata za wznowienie umowy leasingu po wypowiedzeniu
Opłata za odbiór przedmiotu leasingu w wyniku procesu windykacyjnego
Opłata za wycenę przedmiotu leasingu
Opłata za wysłanie faktury papierowej

Wartości podane w Tabeli ważne od 01 lutego 2020 r.
* Na każdą kwotę zostanie wystawiona faktura i doliczony podatek VAT.
Opłata za Pakiet „Usługi bez limitu” jest niezależna od skorzystania z usług objętych pakietem.

66a 01 04 20

1/1



VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

