tabela opłat i prowizji GetCarArkusz2

Tabela opłat i prowizji
Ostatnia aktualizacja:
Lp.
1
2
3
4
5

Czynność
I. UMOWA I DOKUMENTY
Zmiana harmonogramu (wysokości lub/i terminów) rat w czasie trwania umowy.
Kolejna symulacja wcześniejszego zakończenia umowy/zmiany harmonogramu.
Prolongowanie umowy po zakończeniu podstawowego okresu jej trwania.
Skrócenie/wydłużenie umowy.
Przedterminowe zakończenie umowy na wniosek Klienta.

6 Rekalkulacja wartości końcowej przy wcześniejszym wykupie przedmiotu leasingu/dzierżawy.

2014-07-01
Opłata netto w PLN
200
50
500
200
600
bezpłatnie

7 Opłata za wcześniejsze rozliczenie umowy z tytułu powstania szkody całkowitej lub kradzieży przedmiotu.

3,5% kapitału pozostającego do spłaty,
nie mniej niż 950, ale nie więcej niż 1
750 *

8 Porozumienie o wznowieniu umowy leasingu, dzierżawy.

Równa ostatniej zafakturowanej racie,
nie mniej niż 250 i nie więcej niż 2500

9
10
11
12

Cesja umowy.
Zmiana zabezpieczeń spłaty umowy.
Zmiana nazwy firmy, adresu siedziby, formy prawnej (aneks do umowy).
Wydanie pozwolenia na podnajem przedmiotu leasingu/dzierżawy.

700
500
75
200

13

Udzielenie pisemnej informacji o przedmiocie leasingu/dzierżawy i jego użytkowniku na wniosek organów
administracji państwowej, samorządowej oraz innym uprawnionym podmiotom

45

14 Wystawienie opinii o współpracy.

bezpłatnie

15 Przygotowanie duplikatu dokumentów wraz z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem.
16 Wystawienie wezwania do zapłaty.
17 Przedterminowa spłata kapitału pożyczki.
18 Porozumienie o wznowieniu umowy pożyczki.
19 Promesa zawarcia umowy.
Aneks, zaświadczenie, upoważnienie, raport oraz pozostałe czynności (nie wymienione w niniejszej tabeli)
20
wykonane na wniosek Klienta.
Przeprowadzenie przez przedstawiciela windykacji wizyty terenowej w miejscu prowadzenia działalności
21
Klienta w związku z powstałymi zaległościami finansowymi.

50
50
1% spłacanego kapitału pożyczki, nie
mniej niż 250
2% kapitału udzielonej pożyczki
500
75
500

II. PRZEDMIOT LEASINGU/DZIERŻAWY/FINANSOWANIA
1

Wyrobienie nowych tablic rejestracyjnych, duplikatu naklejki na szybę, wtórnika dowodu rejestracyjnego
oraz wszystkie inne sprawy załatwiane na wniosek klienta w urzędzie rejestrującym pojazdy.

2 Wyrobienie indywidualnych tablic rejestracyjnych.
3 Import lub wewnątrz wspólnotowe nabycie pojazdu, maszyn, urządzeń i innych środków trwałych.
4
5
6
7
8
9

Wykonanie przez firmę rzeczoznawczą (partnera ILPOL) ekspertyzy stanu technicznego, prawnego wraz z
szacunkiem wartości przedmiotu.
Wydanie zgody na zainstalowanie instalacji gazowej w pojeździe.
Sprawdzenie przedmiotu w Rejestrze Zastawów.
Sprawdzenie przedmiotu w Europejskim Rejestrze Zastawów.
Przygotowanie i złożenie wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego.
Wezwanie do przedstawienia wpisu zastawu rejestrowego w dowodzie rejestracyjnym.

III. UBEZPIECZENIA
1 Wydanie pozwolenia na ubezpieczenie poza pakietem Finansującego.
Indywidualne uzgodnienie w zakresie zmiany ubezpieczenia poza pakietem Finansującego (aneks zmieniający
2
ubezpieczenie w trakcie trwania umowy).
3 Wystawienie duplikatu polisy ubezpieczeniowej.
4 Wystawienie aneksu do polisy w związku ze zmianą warunków.
5 Upoważnienia do odbioru odszkodowania z tytułu szkody częściowej.
6 Wydanie zgody na naprawę pojazdu oraz kontynuację umowy po poniesieniu szkody całkowitej
7 Wyrażenie zgody na wznowienie ubezpieczenia poza pakietem Finansującego.

50 + koszty rzeczywiste, zgodne z
urzędowym cennikiem
1 350
1 000 + koszty rzeczywiste
25 + koszty rzeczywiste
150
50
150
100
85
250
200
50
bezpłatnie
50
1 000
bezpłatnie

*W przypadku, gdy Korzystający złoży deklarację zawarcia nowej umowy, koszty manipulacyjne nie będą miały zastosowania.

Powyższe opłaty dotyczą umów leasingu, dzierżawy i pożyczki.
Podane kwoty są wartościami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
GetCar Sp. z o.o. Al. Solidarności 36; 25-323 Kielce; NIP: 959-168-90-08; REGON: 260029663; Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr:
0000236904 Wysokość Kapitału Zakładowego Spółki: 5 850 000,- PLN

