
TYTUŁ OPŁATY CENA NETTO

Kaucja z tytułu prowizji przygotowawczej umowy leasingowej Od 350 zł do 600 zł

Zmiana Leasingobiorcy 500 zł

Przygotowanie oferty wcześniejszego zakończenia umowy 250 zł

Wcześniejsze zakończenie umowy 1% wartości wierzytelności

Prolongata płatności jednej opłaty leasingowej 1% wartości wierzytelności

Zmiana harmonogramu płatności (np. zmian terminu płatności,

harmonogram sezonowy, wydłużenie lub skrócenie umowy itp.)
1% wartości wierzytelności

Wydanie upoważnienia do poddzierżawienia/podnajmu/oddania w

użytkowanie przedmiotu leasingu osobie trzeciej
150 zł

Zmiana nazwy lub adresu 150 zł

Zmiana lub zdjęcie zabezpieczenia w umowie 1% wartości wierzytelności

Rozpatrzenie wniosku o cesję (opłata pobierana, gdy nie dojdzie do

zmiany w umowie)
1% wartości wierzytelności

Wystawienie zaświadczenia (promesy) przyrzeczenia zawarcia

umowy
200 zł

Opłaty windykacyjne

Wezwanie do zapłaty wysyłane do Klienta 100 zł

Wezwanie do zapłaty wysyłane do poręczyciela 100 zł

Ostateczne wezwanie do zapłaty wysyłane do Klienta 150 zł

Ostateczne wezwanie do zapłaty wysyłane do poręczyciela 150 zł

Wznowienie umowy po rozwiązaniu
wg umowy nie mniej niż 1000 

zł
Opłata za każdy wyjazd terenowy realizowany w konsekwencji

objęcia Klienta postępowaniem windykacyjnym

150zł do 50km/2 zł za każdy 

kolejny km

Inwentaryzacja i poszukiwanie przedmiotu leasingu 100 zł za każdą godzinę pracy

Obsługa prawna rozwiązanej umowy
1% wartości wierzytelności 

(nie mniej niż 500 zł)

Czynności administracyjne

Opinia o Kliencie 150 zł

Kolejne upoważnienie do wyjazdu za granicę 250 zł

Przygotowanie zestawienia dla Klienta zgodnie ze

zleceniem/uzgodnienie salda
350 zł

Przygotowanie duplikatu dokumentu
50 zł w formie 

elektronicznej/100 zł w 

formie tradycyjnej

Tabela Opłat i Prowizji

Mazowiecka Korporacja Leasingowa Sp. z o. o.

obowiązująca od dnia 01.01.2022 roku

ZMIANY W UMOWIE



Opłata za udzielenie informacji pisemnej na wniosek krajowych

organów ścigania i organów administracji o użytkowniku

przedmiotu umowy

100 zł

Opłata za udzielenie informacji pisemnej na wniosek zagranicznych

organów ścigania i organów administracji o użytkowniku

przedmiotu umowy

150 zł

Opłata za czynności rejestracyjne po wydaniu dowodu rej. 200 zł + poniesione koszty

Wymiana tablic rejestracyjnych 200 zł + poniesione koszty

Wymiana dowodu rejestracyjnego (z wyłączeniem wymiany dowodu

czasowego na dowód stały)
200 zł + poniesione koszty

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego 200 zł + poniesione koszty

Wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych 200 zł + poniesione koszty

Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (hak, instalacja gazowa, inne

zmiany)
200 zł + poniesione koszty

Wymiana duplikatu 200 zł + poniesione koszty

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę 200 zł + poniesione koszty

Wykreślenie współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego/karty

pojazdu
200 zł + poniesione koszty

Opłata za administrowanie ubezpieczeniem za każdy rok trwania 

polisy w przypadku kontynuacji polisy u tego samego towarzystwa 

ubezpieczającego

0 zł

Opłata za administrowanie ubezpieczeniem za każdy rok trwania 

polisy w przypadku zmiany towarzystwa ubezpieczającego
100 zł

Opłata za podjęcie czynności w związku z niedostarczeniem polisy 

indywidualnej w terminie określonym w Ogólnych Warunkach do 

Umowy Leasingu Operacyjnego

100 zł – 150 zł w zależności 

od długości trwania czynności

Opłata związana z rozliczeniem umowy po szkodzie całkowitej 1% wartości szkody

Wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania z tytułu 

szkody częściowej
1% wartości szkody

Obsługa prawna szkód częściowych/całkowitych
1% wartości szkody (nie mniej 

niż 500 zł)

Wezwanie do zapłaty podatku transportowego 100 zł

Ostateczne wezwanie do zapłaty podatku transportowego 150 zł

3. Opłaty i prowizje są uiszczane przez Klientów w formie przelewu bankowego w terminie 7 dni od 

4. Spółka może wykonywać inne usługi niż przewidziane w Tabeli Opłat i Prowizji, przy zastrzeżeniu 

5. Spółka zastrzega sobie prawo do pobrania opłat i prowizji w wysokości faktycznie poniesionych 

6. Spółka informuje, że należne opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi.

UBEZPIECZENIA

PODATEK TRANSPORTOWY

Postanowienia ogólne do Tabeli Opłat i Prowizji:

1. Do stawek wskazanych w tabeli zostanie doliczony podatek VAT wg aktualnej stawki.

2. Opłaty i prowizje Spółka pobiera w polskich złotych.

CZYNNOŚCI REJESTRACYJNE



7. W uzasadnionych przypadkach losowych można odstąpić od nałożenia opłaty.


