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TABELA OPŁAT I PROWIZJI DOTYCZY UMOWY POŻYCZKI NR      

Tabela opłat i prowizji 

Czynność Stawki netto PLN 

Przedłużenie promesy finansowania 0,15% wartości przedmiotu 

finansowania za każdy miesiąc 

powyżej standardu (3 miesiące) 

Czasowa rejestracja pojazdu 300 PLN 

Rejestracja nowego lub używanego pojazdu zarejestrowanego na terenie RP  375 PLN 

Rejestracja używanego pojazdu zarejestrowanego na terenie RP z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych 300 PLN 

Rejestracja pojazdu sprowadzanego z krajów UE niezarejestrowanego w Polsce 1000 PLN 

Rejestracja pojazdu sprowadzanego z krajów UE niezarejestrowanego w Polsce, gdy Dostawca dokonał wszelkich wymaganych opłat i 
czynności celno-skarbowych w Polsce 

500 PLN 

Rejestracja pojazdu sprowadzanego z krajów spoza UE niezarejestrowanego w Polsce 1000 PLN 

Tablice rejestracyjne indywidualne dla pojazdu innego niż motocykl - opłata dodatkowa 1000 PLN 

Tablice rejestracyjne indywidualne dla motocykla – opłata dodatkowa 500 PLN 

Przerejestrowanie pojazdu 350 PLN 

Wyrobienie wtórnika tablicy rejestracyjnej, wyrobienie trzeciej tablicy rejestracyjnej 200 PLN 

Wyrobienie wtórnika tablicy rejestracyjnej oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu 250 PLN 

Wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu 200 PLN 

Wyrobienie nalepki kontrolnej na szybę 100 PLN 

Wpis do dowodu rejestracyjnego pojazdu zmian dokonanych w pojeździe lub odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego 100 PLN 

Zmiana innych danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 150 PLN 

Zaświadczenie dotyczące rejestracji pojazdu (np. w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego) 100 PLN 

Wyrejestrowanie pojazdu 150 PLN 

Inne czynności wykonywane we współpracy z Wydziałem Komunikacji 150 PLN 

Sprawdzenie zastawu w KRZ - za sztukę 100 PLN + rzeczywiste opłaty KRZ 

Sprawdzenie Europejskiego Rejestru Zastawów - za sztukę 250 PLN + rzeczywiste opłaty  

Ustanowienie zastawu rejestrowego 300 PLN 

Zmiana w ustanowionym zastawie rejestrowym 200 PLN 

Przygotowanie symulacji zmiany harmonogramu spłaty (opłata pobierana, jeżeli mimo wniosku o symulację Pożyczkobiorca nie zdecyduje 
się na zmianę) 

100 PLN 

Aneks do Umowy obejmujący zmianę Umowy wnioskowaną przez PB lub dokonywaną na jego rzecz 400 PLN 

Wystawienie duplikatu polisy lub duplikatu faktury lub kopii dokumentów Umowy lub potwierdzenia dokumentów Umowy za zgodność z 
oryginałem 

100 PLN 

Wydanie opinii na prośbę Pożyczkobiorcy 100 PLN 

Przekazywanie dokumentów księgowych w formie papierowej (opłata za każdy dokument), opłata pobierana po zaoferowaniu 
Pożyczkobiorcy możliwości korzystania z Portalu Klienta 

5 PLN 

Wysłanie ponaglenia wykonania obowiązku przewidzianego w Umowie, opłata pobierana po zaoferowaniu Pożyczkobiorcy możliwości 
korzystania z Portalu Klienta  

50 PLN 

Każdorazowe wezwanie do zapłaty 100 PLN 

Czynności dotyczące zwolnienia przedmiotu spod egzekucji (opłata pobierana od każdego zajęcia egzekucyjnego) 300 PLN + koszty rzeczywiste 

Zlecona przez Pożyczkodawcę interwencja terenowa firmy windykacyjnej wobec Pożyczkobiorcy (opłata pobierana za każdą interwencję z 
osobna) 

1.000 PLN + 

 koszty firmy windykacyjnej 

Udzielenie informacji na wniosek organów ścigania lub organów administracji o użytkowniku pojazdu, którym dokonano wykroczenia lub 
przestępstwa, opłata za czynności związane z obsługą mandatu 

70 PLN 

Niedostarczenie przez Pożyczkobiorcę kopii polis ubezpieczeniowych w terminie określonym w Ogólnych Warunkach 400 PLN 

Zmiana zabezpieczenia Umowy 300 PLN 

Wystawienie innych dokumentów lub wykonanie innych czynności na wniosek Pożyczkobiorcy wg indywidualnych ustaleń 

Przygotowanie symulacji kosztów przedterminowego zakończenia Umowy  100 PLN 

Przygotowanie raportu, zestawienia, oświadczenia dla Pożyczkobiorcy, zgodnie ze zleceniem 150 PLN 

Inne, niewymienione w niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji wg indywidualnych ustaleń 

 


