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TABELA OPŁAT DODATKOWYCH 
(obowiązuje od dnia 2017-08-01) 

 
Lp. 

Rodzaj czynności/usługi dodatkowej dokonywanej na 
wniosek/zlecenie Klienta/Leasingodawcy 

Wysokość opłaty 
manipulacyjnej w PLN 

(netto): 
Uwagi/Komentarz 

1) Z zastrzeżeniem poniższych pozycji - rozpatrzenie wniosku o 
restrukturyzację umowy, w tym: zmiana harmonogramu 
płatności opłat leasingowych, prolongata spłaty zadłużenia, 
zwolnienie z zabezpieczenia bądź jego zmiana, skrócenie lub 
wydłużenie okresu obowiązywania umowy. 

 500 zł. Opłata pobierana jest osobno od 
każdej czynności; w uzasadnionych 
przypadkach, w szczególności, gdy 
czynności te dokonywane są 
jednocześnie, wysokość łącznej opłaty 
można ograniczyć. Opłata jest należna 
w przypadku porozumienia się z 
Klientem/Leasingobiorcą co do treści 
zmian umowy. 

2) Rozpatrzenie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania 
Umowy Leasingu, jeżeli klient oświadczy, że zamierza 
skorzystać z opcji nabycia Pojazdu. 

0,5% wartości 
niespłaconego kapitału 
ustalonego na moment 
wykupu, nie mniej niż 

500 zł. 

Opłata jest należna w przypadku 
porozumienia się z 
Klientem/Leasingobiorcą co do treści 
zmian umowy. 

3) Sporządzenie i podpisanie aneksu/porozumienia 
stwierdzającego zmianę formy prawnej 
Klienta/Leasingobiorcy. 

200 Dotyczy takich przypadków jak: 
przeniesienie przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 55’ k.c. na inny 
podmiot, połączenie lub 
przekształcenie spółek handlowych, 
przekształcenie własnościowe. 

4) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zmianę 
Klienta/Leasingobiorcy (cesja umowy).  

1.200 zł. Opłata jest należna w przypadku 
wyrażenia zgody na cesję i podpisania 
aneksu/porozumienia do umowy. 

5) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na oddanie Pojazdu 
do używania osobie trzeciej. 

100 zł. Opłata jest należna w przypadku 
potwierdzenia zgody na piśmie. 

6) Rozpatrzenie wniosku o rozwiązanie umowy w drodze 
porozumienia stron (bez wykupu Pojazdu). 

do negocjacji, ale nie 
mniej niż  

200 zł. 

Opłata jest należna w przypadku 
podpisania aneksu/porozumienia do 
umowy. 

7)  Wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
Zamówienia, Umowy Ramowej, aneksu, protokołu odbioru, 
itp., oraz każdego dodatkowego dokumentu na życzenie 
Klienta  

50 zł. Opłata jest należna od każdego 
duplikatu. 

8) Wydanie opinii o kliencie 100 zł. Opłata jest należna w przypadku 
potwierdzenia opinii na piśmie. 

9) Sporządzenie promesy leasingowej 0,3% Ceny Netto 
Pojazdu, nie mniej niż 
200 zł. i nie więcej niż 

1.000 zł. 

Opłata jest należna w przypadku 
potwierdzenia promesy na piśmie. 

10) Rozpatrzenie wniosku o przewalutowanie umowy. 1% wartości 
niespłaconego kapitału 

na moment 
przewalutowania, nie 
mniej niż 1.000,- zł. 

Opłata jest należna w przypadku 
porozumienia się z 
Klientem/Leas ingobiorcą co do treści 
zmian umowy. 

11) Wydanie zgody na montaż instalacji gazowej  300 zł. Opłata jest należna w przypadku 
potwierdzenia zgody na piśmie. 

12) Wydanie zgody na montaż haka holowniczego  100 zł. j.w. 

13) Wydanie zgody na montaż dźwigu/żurawia 100 zł. j.w. 
14) Wydanie zgody na montaż zbiornika paliwa 100 zł. j.w. 

15) Wyrobienie duplikatu dowodu rejestracyjnego 300 zł. Opłata jest należna po wyrobieniu 
duplikatu. 



 

MAN Financial Serv ices Poland Sp. z o.o. 
Al. Katowicka 9a WOLICA 

05-830 Nadarzy n 

POLAND 

http://www.f inancialserv ices.man.eu/pl 
NIP: 5342371736,  

Sąd Rejonowy  dla m. st. Warszawy  KRS: 0000285100 

Kapitał zakładowy  wpłacony  16 000 000,00 PLN 

Pod nazwą MAN Financial Services oferowane są usługi leasingowe i wynajmu oraz mobilność (przez MAN Financial Services Poland Sp. z o.o.),  
a także usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., innych agentów oraz brokerów ubezpieczeniowych). 
 

16) Wyrobienie duplikatu nalepki 50 zł. j.w. 
 

17) Dorobienie zgubionej tablicy rejestracyjnej 300 zł.  
+ opłaty z tym związane 

Opłata jest należna po dorobieniu 
tablicy. 
 

18) Przerejestrowanie pojazdu po stracie tablic i inne przypadki 300 zł 
+ opłaty rejestracyjne 

Opłata jest należna po 
przerejestrowaniu pojazdu. 
 

19) 
 
 

Wystawienie wezwania do zapłaty 50 zł Opłata jest należna po wystawieniu 
dokumentu 
 

20) Wezwanie do odbioru pojazdu 
 

50 zł Opłata jest należna po wystawieniu 
dokumentu 
 

21) Wydanie zgody na montaż innych instalacji w pojeździe  
 

100 zł 
+ wszelkie dodatkowe 

opłaty związane z 
modyfikacją 

Opłata jest należna w przypadku 
potwierdzenia zgody na piśmie 
 

22) Opłata za wznowienie umowy po wypowiedzeniu  
 

500 zł 
 

Opłata jest należna w przypadku 
wznowienia umowy po wypowiedzeniu  

23) Sporządzenie i podpisanie każdego dodatkowego aneksu nie 
wymienionego powyżej  

200 zł 
 

Opłata jest pobierana osobno od 
czynności. Opłata jest należna w 
przypadku porozumienia się z 
Klientem/Leasingobiorcą co do treści 
zmian zapisanych w aneksie 

24) Sporządzenie bieżącego harmonogramu 50 zł 
 

Opłata jest należna po wystawieniu 
dokumentu 

25) Rozpatrzenie polisy ubezpieczeniowej klienta 250 zł 
 

Opłata jest należna po akceptacji MFI 
PL 

26) Informacja o użytkowniku pojazdu dla organów administracji 
państwowej 

50 zł 
 

Opłata jest należna po wystawieniu 
dokumentu 

27) Zarejestrowanie pojazdu przed datą postawienia pojazdu do 
dyspozycji określoną w Zamówieniu  

Kwota 5 zł za każdy 
dzień z tytułu podatku 
od środków transportu 

w okresie od 
pierwszego dnia 

miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym 

nastąpiła rejestracja do 
dnia odbioru pojazdu 

oraz kwota 35 zł za 
każdy dzień z tytułu 

kosztów ubezpieczenia 
w okresie od dnia 

urzędowej rejestracji 
pojazdu a dnia odbioru 

Opłata należna w przypadku nie 
odebrania pojazdu w terminie 6 dni 
roboczych liczonych od dnia 
powiadomienia o dokonaniu na 
wniosek Klienta urzędowej rejestracji 
pojazdów przed terminem określonym 
w Zamówieniu, nie później jednak niż 
do końca miesiąca, w którym nastąpiła 
rejestracja. 

 


