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Lp. Czynność Opłata netto Uwagi

Umowa

1.
Zmiana terminów płatności rat w czasie trwania umowy 
leasingu w obrębie jednego m-ca  
(bez zmiany ryzyka transakcji).

200 PLN

2.
Zmiana wysokości rat w czasie trwania umowy leasingu 
(bez zmiany ryzyka transakcji).

500 PLN

W przypadku szybszej spłaty 
kapitału w danym miesiącu (rata 
skumulowana) dodatkowo zostaną 
naliczone koszty finansowania 
podatku dochodowego

3.
Skrócenie długości podstawowego okresu trwania 
umowy leasingu poprzez zmianę harmonogramu

750 PLN

4.
Wydłużenie umowy leasingu po zakończeniu 
podstawowego okresu umowy na bazie wartości resztowej.

500 PLN
Dla wartości resztowej mniejszej 
lub równej 50 tys. PLN

0,5% wartości resztowej, 
nie mniej niż 750 PLN

Dla wartości resztowej większej 
niż 50 tys. PLN

5.
Przedterminowe zakończenie umowy leasingu 
na wniosek Korzystającego.

750 PLN

6. Przewalutowanie umowy leasingu
0,5% wszystkich pozostałych 
do spłaty rat netto

Nie mniej niż 1500 PLN

7.
Zmiana waluty płatności rat leasingowych w trakcie 
trwania umowy leasingu – dotyczy waluty rozrachunku

300 PLN

8. Przyjęcie do obsługi wniosku o cesję 250 PLN

9.
Przygotowanie cesji umowy leasingu na osobę trzecią 
(dotyczy umów leasingu na samochody osobowe 
i ciężarowe o ładowności do 2 ton)

0,5% wszystkich pozostałych 
do spłaty rat netto

Nie mniej niż 1000 PLN

10.
Przygotowanie cesji umowy na osobę trzecią  
(dotyczy umów leasingu na przedmioty nie wymienione 
w pkt. 9 powyżej)

0,5% wszystkich pozostałych 
do spłaty rat netto

Nie mniej niż 1500 PLN

11. Przeprowadzenie wizji lokalnej przez firmę zewnętrzną 250 PLN

12.
Przygotowanie restrukturyzacji umowy leasingu 
na wniosek Korzystającego

Opłata w wysokości  
ostatniej zafakturowanej raty 
leasingowej netto

Nie mniej niż 1000 PLN  
i nie więcej niż 3000 PLN

13.
Zmiana zabezpieczeń umowy leasingu  
w trakcie jej trwania

0,5% wszystkich pozostałych 
do spłaty rat netto

Nie mniej niż 500 PLN  
plus koszty rzeczywiste

14.
Symulacja zmiany harmonogramu rat leasingowych lub 
symulacja wartości wykupu na wniosek Korzystającego

50 PLN za każdy harmonogram

15.
Zmiany adresu siedziby i/lub nazwy firmy Korzystającego 
(nie dotyczy zmiany formy prawnej)

75 PLN do każdej Umowy
Aktualizacja danych;  
nie wymaga aneksu do Umowy

16.
Zmiana formy prawnej Korzystającego  
/ zmiany własnościowe

250 PLN do każdej Umowy
Wymaga zawarcia aneksu 
do Umowy.

Ubezpieczenie

17.
Indywidualne uzgodnienia w zakresie  
ubezpieczenia przedmiotu leasingu poza pakietem 
ubezpieczeniowym mLeasing

200 PLN
Opłata jednorazowa dotycząca 
zmiany ubezpieczenia w trakcie 
trwania umowy

18.

Wystawienie polisy ubezpieczeniowej w ramach 
pakietu oferowanego przez mLeasing w przypadku 
niedostarczenia w terminie określonym w OWL polisy 
indywidualnej Korzystającego lub dostarczenia polisy 
indywidualnej Korzystającego zawartej niezgodnie 
z wymogami OWL

250 PLN

19.
Wystawienie duplikatu potwierdzenia  
zawarcia ubezpieczenia

50 PLN

20. Administrowanie polisą obcą 250 PLN
Opłata roczna naliczana za każde 
wznowienie polisy indywidualnej
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21.
Opłata z tytułu zarządzania procesem likwidacji szkód 
przez finansującego

50 PLN

22.
Przygotowanie porozumienia dotyczącego 
kontynuowania umowy leasingu po szkodzie całkowitej.

1000 PLN

23.
Rozliczenie umowy leasingu z powodu szkody całkowitej 
lub kradzieżowej.

300 PLN

24.
Rezygnacja z ubezpieczenia PPI w trakcie trwania okresu 
ubezpieczenia (wypowiedzenie umowy ubezpieczenia)

1% sumy pozostałych do spłaty rat 
netto i wartości resztowej

Nie mniej niż 500 PLN

25.
Rezygnacja z ubezpieczenia GAP w trakcie trwania 
okresu ubezpieczenia (wypowiedzenie umowy 
ubezpieczenia)

500 PLN

Przedmiot Leasingu

26.
Wydanie upoważnienia do poddzierżawienia/podnajmu/
oddania w użytkowanie przedmiotu leasingu osobie 
trzeciej

300 PLN

27.

Wyłączenie/zamiana przedmiotu leasingu w umowie 
leasingu w trakcie jej trwania, w tym wymiana 
gwarancyjna przedmiotu leasingu i doposażenie 
przedmiotu leasingu

600 PLN  
za każdy przedmiot leasingu

28.
Zmiana parametrów technicznych przedmiotu leasingu 
wskutek czynności wykonanych przez Korzystającego

250 PLN
Zmiany wymagają  
podpisania Aneksu

29.
Wydanie upoważnienia do dokonania zmian 
w przedmiocie leasingu

50 PLN

Dotyczy , montażu innych 
elementów nie powodujących 
zmiany parametrów technicznych 
przedmiotu leasingu (np. montaż 
haka, oklejenie samochodu)

Dokumenty

30.
Przygotowanie raportu /zestawienia dla Korzystającego 
zgodnie z jego indywidualnym zleceniem

150 PLN

31. Przygotowanie duplikatu dokumentów 5 PLN za każdą stronę
Nie mniej niż 30 PLN  
plus koszty rzeczywiste

32.

Udzielenie pisemnej informacji/odpowiedzi/ 
o użytkowniku Przedmiotu leasingu  
do instytucji krajowych.

50 PLN
Dotyczy również konieczności 
poinformowania o użytkowniku 
Pojazdu w sytuacji wystąpienia/
egzekucji wobec mLeasing 
o zapłatę nienależnego 
świadczenia, opłaty, mandatu, 
opłaty parkingowej, itp., niezależnie 
od tego czy miało to miejsce 
w trakcie umowy czy po jej 
zakończeniu

Udzielenie pisemnej informacji/odpowiedzi/ 
o użytkowniku Przedmiotu leasingu  
do instytucji zagranicznych.

100 PLN

33.
Refaktura kosztów poniesionych przez Finansującego, 
z tytułu opłat i kar związanych z wykroczeniem lub innej 
opłaty pod jakimkolwiek tytułem.

100 PLN Plus koszty rzeczywiste

34. Wystawienie opinii o współpracy 75 PLN

35.

Rejestracja pojazdu krajowego w wydziale komunikacji 350 PLN

Indywidualny nr rejestracyjny:
opłata dodatkowa 1350 PLN

Rejestracja pojazdu zagranicznego – pierwsza rej. 
w Polsce

450 PLN

Rejestracja przedmiotu leasingu w innych instytucjach Wg indywidualnych ustaleń

36.

Czynności w wydziale komunikacji w trakcie trwania 
umowy w tym:
1) Wtórniki: dowodu rejestracyjnego, karty 

pojazdu, nalepki, znaków legalizacyjnych, tablic 
rejestracyjnych

2) wpisy w dowodach: montażu haka, instalacji gazowej, 
informacji o odliczeniach VAT,

3) odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
4) wyrejestrowanie przedmiotu leasingu

150 PLN Plus koszty rzeczywiste
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Windykacja

37. Wystawienie monitu 30 PLN

38. Wezwanie do zapłaty 50 PLN

39.
Przygotowanie restrukturyzacji umowy leasingu 
w skutek nieterminowego regulowania zobowiązań 
przez Korzystającego bez zmiany harmonogramu

Opłata w wysokości ostatniej 
zafakturowanej raty leasingowej 
netto

Nie mniej niż 1000 PLN
i nie więcej niż 4000 PLN

40.
Zmiana harmonogramu rat w skutek nieterminowego 
regulowania zobowiązań przez Korzystającego

1500 PLN

Inne

41. Import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu 1% wartości netto zakupu
Nie mniej niż 1500 PLN  
plus koszty rzeczywiste

42.
Import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie maszyn, 
urządzeń i innych środków trwałych

0,2% ceny zakupu netto Nie mniej niż 2000 PLN

43. Inne, niewymienione
zgodnie z decyzją Dyrektora 
jednostki organizacyjnej mLeasing

Postanowienia ogólne Tabeli Opłat i Prowizji: 

1. Stawki określone w Tabeli są obowiązującą podstawą dla określania opłat i prowizji za czynności wnioskowane przez Klientów do wykonania 
we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych mLeasing. 

2. mLeasing może wykonać usługi inne niż przewidziane w Tabeli, przy zastrzeżeniu ustalenia odrębnych opłat i prowizji przez Dyrektorów 
jednostek organizacyjnych na podstawie pkt 42 Tabeli lub odmówić wykonania usługi wymienionej w Tabeli, jeżeli nie jest ona możliwa 
do realizacji ze względów proceduralnych lub technicznych. 

3. Opłaty i prowizje mLeasing ustala i pobiera w złotych. 
4. Do przeliczania walut na złote stosuje się kurs sprzedaży walut z mBanku SA z dnia wystawiania faktury na opłatę lub prowizję. 
5. Do każdej opłaty wynikającej z tabeli opłat i prowizji doliczany jest podatek VAT według stawki właściwej na dzień wystawienia faktury 

przez mLeasing. 
6. Opłaty i prowizje są uiszczane przez Klientów w formie przelewu bankowego w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, na rachunek 

bankowy wskazany na fakturze, z wyłączeniem opłaty wskazanej w pkt 38 i 39 Tabeli. 
7. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w Tabeli, mLeasing zastrzega sobie prawo do pobrania opłat i prowizji w wysokości faktycznie 

poniesionych kosztów, o ile takie występują. 
8. Należne mLeasing opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi. 
9. Pozycje i postanowienia Tabeli Opłat i Prowizji odnoszące się do wprost do Umowy Leasingu lub Przedmiotu Leasingu oraz mówiące 

o Finansującym i Korzystającym, stosuje się odpowiednio również do Umowy Pożyczki i finansowanego nią Przedmiotu oraz Pożyczkodawcy 
i Pożyczkobiorcy.

mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000090905, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-02-12-925; REGON 012527809
o kapitale zakładowym 6.121.500 zł.mLeasing.pl


