TABELA OPŁAT GETIN RENT Sp. z o.o.(obowiązująca od dnia 20.06.2017r.) - NAJEM KONSUMENCKI Z SERWISEM

Lp

Rodzaj opłaty

Opłata brutto w zł
Koszty rzeczywiste ponoszone przez GETIN RENT Sp. z o.o. w tym koszty ponoszone zgodnie z treścią Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu
rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnej i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U.
2016.689 z późniejszymi zmianami)1

1

Czynności dokonywane w wydziale komunikacji związane z czynnościami
dokonywanymi w wydziale komunikacji, dotyczące przedmiotu najmu, w
tym także czynność dokonywane na wniosek Klienta np. zmiany w
dowodzie rejestracyjnym, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego itp.
Z opłat wyłączone są czynności związane z tzw. pierwszą rejestracją
samochodu

I. Opłaty za wydanie:
1. dowodu rejestracyjnego albo jego wtórnika - 54,00 zł;
2. nalepki kontrolnej albo jej wtórnika - 18,50 zł.
3. pozwolenia czasowego albo jego wtórnika – max 18,50 zł
4. pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania – w przypadku czasowej rejestracji na wniosek właściciela
w celu wywozu pojazdu za granicę, na wniosek producenta pojazdu oraz w celu przeprowadzenia badań – w
wysokości 363,00 zł.
5. tablic samochodowych albo ich wtórnika - 80,00 zł;
6. tablicy motocyklowej albo jej wtórnika - 40,00 zł;
7. tablicy motorowerowej albo jej wtórnika - 30,00 zł;
8. tablic indywidualnych - 1000,00 zł;
9. zabytkowych tablic samochodowych albo ich wtórnika - 100,00 zł;
10. zabytkowej tablicy motocyklowej albo jej wtórnika - 50,00 zł;
11. kompletu nalepek legalizacyjnych na tablice rejestracyjne albo jego wtórnika - 12,50 zł.
12. wtórnika tablic indywidualnych – 500,00 zł
13. tablic dla pojazdów specjalnych lub w sytuacjach nietypowych np. konieczności wydania tablicy dodatkowej lub
nietypowej wedle decyzji organu rejestrującego – do wysokości dwukrotności opłaty właściwej dla danego
rodzaju tablic
14. tymczasowych tablic samochodowych albo ich wtórnika - 30,00 zł;
15. tymczasowej tablicy motocyklowej albo jej wtórnika - 12,00 zł;
16. tymczasowej tablicy motorowerowej albo jej wtórnika - 12,00 zł;
17. kompletu nalepek na tablice tymczasowe albo wtórnika tych nalepek - 12,50 zł.
18. tablic tymczasowych, w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę - opłata właściwa dla danych tablic (tablicy)
II. opłaty ewidencyjne – 2,00 zł
III. opłata za pełnomocnictwo – 17,00 zł2

1

Opłaty mogą ulec zmianie w przypadku zmiany treści „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy)
rejestracyjnej i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników” (Dz.U. 2016.689 z późniejszymi zmianami) .
2

Opłata obliczona zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą „o opłacie skarbowej” z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. 2016. 1827 z późniejszymi zmianami). Opłaty mogą ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w
zakresie opłaty skarbowej.

IV. koszty poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem przez notariusza (zgodnie z decyzją organu rejestrującego) 3
– 6,00 zł za stronę 4

2

3

Koszty korespondencji5:
1. List zwykły – 2,70 zł
Udzielenie krajowym organom ścigania lub innym uprawnionym krajowym
2. List polecony – 5,33 zł
organom informacji o użytkowniku przedmiotu leasingu na ich żądnie
3. List polecony priorytetowy – 6,92 zł
4. List polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – 5,71zł
5. List polecony priorytetowy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – 7,30 zł
I. Koszt korespondencji6:
List polecony priorytetowy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – 20 zł
II. koszt tłumaczenia – zł za 1 stronę7
Udzielenie zagranicznym organom ścigania lub innym uprawnionym
1. Język angielski - 45,51 zł
zagranicznym organom informacji o użytkowniku przedmiotu leasingu na
2. Język francuski – 60,27 zł
ich żądnie
3. Język niderlandzki/flamandzki – 79,95 zł
4. Język niemiecki – 55,35 zł
5. Język rosyjski – 55,35 zł
6. Język węgierski – 72,57 zł
7. Język włoski – 72,57 zł
Cena zakupu przedmiotu najmu
Serwis maxi / stawka za Serwis mini/ stawka za
wynikająca z faktury wystawionej
przekroczony 1 km
przekroczony 1 km
przez Dostawcę
<= 40 000
0,15 zł
0,12 zł
Opłata dodatkowa z tytułu przekroczenia limitu kilometrów określonego

4 umową8 9

3

Pierwszy przegląd/ stawka
za przekroczony 1 km
0,09 zł

> 40 000 <= 75 000

0,25 zł

0,20 zł

0,15 zł

> 75 000 <= 150 000

0,33 zł

0,27 zł

0,21 zł

> 150 000

0,395 zł

0,33 zł

0,26 zł

<= 40 000

0,15 zł

0,12 zł

0,09 zł

W przypadkach gdy organ rejestrujący w toku czynności rejestracyjnych zażąda odpisów poświadczonych notarialnie

4

Opłata obliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami „Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej” z dnia 28 czerwca 2004 r.( Dz. U. 2013.237 z późniejszymi zmianami).
Opłaty mogą ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów w zakresie opłat za czynności notarialnych w tym treści „Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej”.
5
Opłata obliczona zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – „Prawo pocztowe” (Dz. U. z 2016. 1113 z późn. zmn.). Opłaty mogą ulec zmianie w
przypadku zmiany cennika przez operatora pocztowego.
6
Jak wyżej.
7

Podany w Tabeli koszt jest kosztem zwykłego tłumaczenia 1 strony dokumentu ( z języka polskiego na obcy i z języka obcego na język polski) w zakresie języków państw wskazanych szczegółowo w Tabeli, w przypadku konieczności
dokonania tłumaczenia w zakresie języka państwa nie wskazanego w Tabeli a także przedstawienia tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów koszty ustalane są indywidulanie i mogą być wyższe niż stawka podana w Tabeli.
8
Ilość kilometrów (przebieg rzeczywisty) ustalana jest na podstawie odczytu licznika, fabrycznie umieszczonego w pojeździe i porównywana do ustalonego w Umowie Całkowitego Limitu kilometrów
9

jeśli przebieg rzeczywisty jest większy o :
> 30% niż całkowity limit kilometrów stawka za przekroczony 1 kilometr wskazana w tabeli jest pomniejszana o 5%
> 40% niż całkowity limit kilometrów stawka za przekroczony 1 kilometr wskazana w tabeli jest pomniejszana o 10%
> 50% niż całkowity limit kilometrów stawka za przekroczony 1 kilometr wskazana w tabeli jest pomniejszana o 15%

> 40 000 <= 75 000

0,25 zł

0,20 zł

0,15 zł

> 75 000 <= 150 000

0,33 zł

0,27 zł

0,21 zł

OPŁATY WINDYKACYJNE
5 Monit telefoniczny

0 zł

6 Monit SMS

7 Monit/ wezwanie do zapłaty w formie papierowej

0 zł
Koszty
1.
2.
3.
4.
5.

korespondencji10:
List zwykły – 2,70 zł
List polecony – 5,33 zł
List polecony priorytetowy – 6,92 zł
List polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – 5,71 zł
List polecony priorytetowy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – 7,30 zł

GETIN RENT Sp. z o. o. może prowadzić działania związane z monitoringiem telefonicznym (w postaci rozmów telefonicznych, SMS’ów), wysyłaniem pism (w postaci monitów papierowych i wezwań do
zapłaty) i wizytami terenowymi. Częstotliwość tych działań uzależniona jest od realizacji przez Klienta obowiązków wynikających z umowy, przy czym czas pomiędzy wysyłanymi płatnymi pismami do Klienta
z tytułu dochodzonych wierzytelności z jednego stosunku prawnego nie może być krótszy niż 7 dni, a liczba płatnych pism, wysłanych do Klienta w danym miesiącu z tytułu dochodzonych wierzytelności z
jednego stosunku prawnego, nie może być większa niż 5. W przypadku stwierdzenia istnienia zadłużenia powyżej 7 dni od dnia płatności Klient otrzymuje monit sms/ monit telefoniczny informujący o
stwierdzonych zaległościach. W przypadku stwierdzenia istnienia zaległości w zapłacie powyżej 10 dni od terminu płatności kierowany jest do Klienta monit w wersji papierowej z wyznaczeniem 14 dniowego
terminu do uregulowania należności. W przypadku bezskutecznego upływu tak wyznaczonego terminu Klient otrzyma wezwanie do zapłaty z ponownym wyznaczeniem dodatkowego terminu do zapłaty,
który wynosi minimum 10 dni od dnia otrzymania wezwania, wezwanie zawiera informację o możliwości wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku
braku płatności ze strony Klienta. Równolegle do działań polegających na wysyłaniu monitów/wezwań do zapłaty w formie papierowej mogą być prowadzone inne czynności o charakterze windykacyjnym
jak monit telefoniczny/monit sms. Jeżeli środki te nie przyniosą oczekiwanego rezultatu w postaci spłaty zadłużenia, podejmowane są kolejne działania w postaci wizyt pełnomocnika GETIN RENT Sp. z o.o.
– z zastrzeżeniem, iż łączna suma opłat za wszystkie wyżej wymienione czynności nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 37,00 zł dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego.
GETIN RENT Sp. z o.o. stosuje czynności monitujące w opisanej wyżej kolejności, a jeżeli ich zastosowanie nie jest możliwe lub pozostaje bezskuteczne, wówczas stosuje działania związane z czynnościami
sądowo-egzekucyjnymi.

10

Opłata obliczona zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016. 1113 z późn. zmn.). Opłaty mogą ulec zmianie w
przypadku zmiany cennika przez operatora pocztowego.

