TABELA USŁUG DODATKOWYCH
LP.

NAZWA OPŁATY ALIOR LEASING SP. Z O.O.

24

Aneks -zmiana danych Korzystającego w związku z przekształceniem
podmiotowym lub zmianą wspólników w spółce cywilnej

250,00 zł

25

Wymiana przedmiotu leasingu z tytułu gwarancji lub rękojmi

300,00 zł

KWOTA NETTO

1. ZAKUP PRZEDMIOTU
1

Opłata za wykonanie przelewu w walucie obcej do Dostawcy przedmiotu

2

Opłata za czynności związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem przedmiotu

4. UBEZPIECZENIE
50,00 zł

Wydanie zgody na ubezpieczenie przedmiotu poza pakietem AL na okres trwania
26 polisy

150,00 zł

27
100 + koszty rzeczywiste

Czynności związane z anulowaniem polisy uzyskanej przez AL w przypadku
jednoczesnego ubezpieczenia przedmiotu przez AL i Klienta.

249,00 zł
równa rzeczywistym
kosztom poniesionym przez
LD

3

Wycena przedmiotu

4

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego otwartego pod dofinansowanie

50,00 zł

Wystawienie polisy ubezpieczeniowej w ramach pakietu oferowanego przez AL w
28 przypadku niedostarczenia w terminie polisy indywidualnej

200,00 zł

5

Opłata za sprawdzenie w CRZ

50,00 zł

Weryfikacja jakości przeprowadzonej naprawy powypadkowej z oceną techniczną
29 ubezpieczyciela

390,00 zł

5. WINDYKACJA

2. CZYNNOŚCI REJESTRACYJNE
6

Opłata za czynności rejestracyjne

300,00 zł

7

Opłata za czynności rejestracyjne - tablice indywidualne

1 300,00 zł

8

Opłata za czynności rejestracyjne z wyrobieniem karty pojazdu

9

Wydanie zgody na wtórnik tabliczki znamionowej

50,00 zł

10

Opłata za wyrobienie duplikatu nalepki/znaku legalizacyjnego

50,00 zł

11

Wydanie wtórnika/wymiana dowodu rejestracyjnego

130,00 zł

12

Opłata za odbiór dowodu rejestracyjnego z Wydziału Komunikacji

100,00 zł

13

Wpisanie zmian w dowodzie rejestracyjnym

100,00 zł

14

Wyrobienie wtórnika tablicy rejestracyjnej

150,00 zł

15

Inne czynności przeprowadzone w Wydziale Komunikacji na wniosek
Korzystającego

30 Wezwanie do zapłaty, monity, upomnienia

do 129 zł

31 Wizyta pełnomocnika terenowego

do 999 zł

32 Warunkowe wypowiedzenie umowy i czynności związane z jej przywróceniem

do 120 % raty leasingowej

33 Wypowiedzenie umowy i czynności związane z jej przywróceniem

do 120 % raty leasingowej

375,00 zł

6. INNE CZYNNOSCI

50 + koszt rzeczywisty

Zmiana terminu płatności rat

100,00 zł

35 Wydanie bankowego potwierdzenia realizacji przelewu

50,00 zł

36 Udzielenie informacji o danych użytkownika na wniosek uprawnionych instytucji

50,00 zł

37 Wydanie zgody na użyczenie/wynajem przedmiotu osobie trzeciej

200,00 zł

38 Wydanie zgody na doposażenie przedmiotu lub zmianę parametrów technicznych

200,00 zł

39 Zmiana zabezpieczenia w trakcie trwania umowy

500,00 zł

40 Wydanie kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem

3. ZMIANY NA UMOWIE
16

34 Wystawienie opinii o Kliencie

250,00 zł

Przygotowanie zestawienia, raportu dotyczącego zawartych umów (jedno zestawienie
41 w miesiącu - bez opłaty)

500,00 zł

Inne czynności nieuwzględnione w Tabeli Opłat przeprowadzone na wniosek
42 Korzystającego

17

Zmiana waluty spłaty umowy

18

Przygotowanie oferty zmiany harmonogramu

19

Zmiana harmonogramu spłaty rat

250,00 zł

20

Wcześniejsze zakończenie umowy

600,00 zł

21

Przygotowanie oferty wcześniejszego zakończenia umowy

100,00 zł

22

Rozpatrzenie wniosku o cesję

300,00 zł

23

Cesja umowy

700,00 zł

50,00 zł

50,00 zł
100,00 zł
wg indywidualnych ustaleń

44

Opłata za rozliczenie umowy przy szkodzie całkowitej lub kradzieżowej w przypadku
gdy Leasingobiorca skorzysta z kolejnego finansowania w Alior Leasing

0,00 zł

45

Opłata za rozliczenie umowy przy szkodzie całkowitej lub kradzieżowej w przypadku
gdy Leasingobiorca nie skorzysta z kolejnego finansowania w Alior Leasing

249,00 zł

46

Opłata za wydanie upoważnienia do naprawy pojazdu w ramach usługi Wsparcia
Szkodowego

47

Opłata za wydanie upoważnienia do naprawy pojazdu poza usługą Wsparcia
Szkodowego

Tabela Usług Dodatkowych została przyjęta Uchwałą Zarządu Alior Leasing Sp. z o.o. nr 6/2017

0,00 zł
249,00 zł

