
Lp Rodzaj opłaty

Kanał obsługi klienta poprzez portal 

Bank.Kierowcy.pl
Pozostałe kanały obsługi klienta

1 Świadczenie serwisu w Wydziale Komunikacji w tym pierwsza rejestracja pojazdu

2 Zmiana okresu trwania umowy - wydłużenie

3 Zmiana okresu trwania umowy - skrócenie

4 Zmiana statusu prawnego Leasingobiorcy, zmiany wspólników w spółkach cywilnych

5 Zmiana nazwy lub siedziby Leasingobiorcy 49 zł 99 zł

6 Symulacja zmiany harmonogramu opłat leasingowych 49 zł 99 zł

7 Zmiana terminu płatności opłaty leasingowej (kwoty w całej umowie) 149 zł 199 zł

8
Symulacja ceny sprzedaży (kwoty wykupu) przy wcześniejszym zakończeniu umowy 

leasingu
1 zł 49 zł

9
Udzielenie organom ścigania lub innym uprawnionym organom  informacji o użytkowniku 

przedmiotu leasingu

10 Zmiana Leasingobiorcy (cesja)

11  Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu na wniosek Leasingobiorcy

12 Zgoda na użyczenie przedmiotu leasingu osobie trzeciej 199 zł 249 zł

13
Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu w związku ze szkodą całkowitą lub 

kradzieżową / zgoda na kontynuowanie umowy po szkodzie całkowitej
199 zł 249 zł

14

Wysłanie monitu w przypadku nieprzesłania potwierdzenia aktualizacji badań 
technicznych oraz zaświadczenia o przeprowadzeniu dodatkowych badań technicznych 

oraz kserokopii dowodu rejestracyjnego zawierających adnotację o spełnieniu wymagań 
pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu do samochodów osobowych oraz 

nieprzesłania w terminie kopii polisy wznowionej indywidualnie 

15
Wystawienie pierwszego w danej umowie pisemnego wezwania do zapłaty, monitu, 

upomnienia 

16
Wystawienie pisemnego wezwania do zapłaty, monitu, upomnienia (w tym zobowiązania 

związane z Kartą Paliwową)

17
Wystawienie ponownego wezwania do zapłaty, monitu, upomnienia (w tym zobowiązania 

związane z Kartą Paliwową)

18 Wyznaczenie dodatkowego ostatecznego terminu płatności / wznowienie umowy leasingu

19 Opłata manipulacyjna - koszty windykacji

20
Opłata manipulacyjna z tytułu przeprowadzenia wizyty terenowej pełnomocnika GETIN 
Leasing Spółka Akcyjna, w celu doprowadzenia do spłaty należności przeterminowanych

21            Wydanie opinii dot. realizacji umowy leasingu na życzenie Leasingobiorcy 19 zł 69 zł

22 Opłata z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu

24 Rozłożenie składki ubezpieczeniowej na 2 raty

25 Rozłożenie składki ubezpieczeniowej na 4 raty

26
Wykonywanie czynności związanych z obsługą ubezpieczeń pozapakietowych - dla składki 

płatnej w jednej racie

27
Wykonywanie czynności związanych z obsługą ubezpieczeń pozapakietowych - dla składki 

płatnej w dwóch ratach

28 Wznowienie ubezpieczenia obcego 

29
Pozostałe czynności nie uwzględnione w Tabeli Opłat wykonywane na wniosek 

Leasingobiorcy
minimum 1 zł minimum 49 zł

30 Zmiana harmonogramu - rata balonowa

31
Wyłączenie lub zmiana przedmiotu leasingu w umowie leasingowej w trakcie jej trwania, 

w tym wymiana przedmiotu leasingu w ramach gwarancji lub rękojmi

32
Zmiana parametrów technicznych przedmiotu leasingu wskutek czynności wykonywanych 

przez Korzystającego 

33 Przygotowanie duplikatu dokumentów, potwierdzenie za zgodność z oryginałem 1 zł 49 zł

34 Opłata za wysyłkę faktur i innych dokumentów
0 zł za wysyłkę dokumentów w formie 

elektronicznej

5 zł/10zł miesięcznie za wysyłkę 
jednego/więcej niż jednego dokumentu w 

formie papierowej

199 zł

249 zł

449 zł

499 zł

249 zł

249 zł

99 zł

149 zł

minimum 1 500 zł 

399 zł  dla samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 tony oraz pojazdów powyżej 3,5 t 
w przypadku likwidacji szkód komunikacyjnych poza asystą szkodową 

Opłata netto w zł

149 zł + koszty rzeczywiste ponoszone przez GETIN Leasing SA

499 zł

249 zł

TABELA OPŁAT GETIN Leasing SA obowi ązująca od dnia 11.07.2016 r.

59 zł

1% od sumy opłat leasingowych pozostających do spłaty nie mniej niż 250 zł 

199 zł

120% raty leasingowej netto, nie więcej niż 5000 zł.

23

0 zł dla samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 t  oraz pojazdów powyżej 3,5 t w 
przypadku likwidacji szkód w ramach asysty szkodowej

od 200 do 1000 zł

do 49

1 zł

do 129

Obsługa szkód częściowych / wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania

do 99

79 zł

899 zł
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