Noble Finance S.A.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
www.noble-finance.pl
TABELA OPŁAT DODATKOWYCH

Rodzaj opłaty
Roczna opłata ryczałtowa

WERSJA „STANDARD’’
Wysokość opłaty netto

WERSJA „RYCZAŁT’’
Wysokość opłaty netto

0 PLN

249 PLN

Rejestracja Pojazdu - 149 PLN
+ koszty rzeczywiste związane z czynnościami rejestracyjnymi
pozostałe czynności w Wydziale Komunikacji - 79 PLN
+ koszty rzeczywiste związane z czynnościami rejestracyjnymi
1% od sumy opłat leasingowych pozostających do spłaty, nie mniej
niż 299 PLN

Rejestracja Pojazdu - 149 PLN
+ koszty rzeczywiste związane z czynnościami rejestracyjnymi
pozostałe czynności w Wydziale Komunikacji - 79 PLN
+ koszty rzeczywiste związane z czynnościami rejestracyjnymi

Zmiana okresu trwania umowy - skrócenie

299 PLN

0 PLN

-Zmiana statusu prawnego Leasingobiorcy, zmiany wspólników w spółkach cywilnych
- Zmiana nazwy lub siedziby Leasingobiorcy
- Zmiana harmonogramu opłat leasingowych
- Zmiana terminu płatności opłaty leasingowej (kwoty w całej umowie)
- Symulacja ceny sprzedaży (kwoty wykupu) przy wcześniejszym zakończeniu umowy
leasingu
- Zmiana parametrów technicznych przedmiotu leasingu wskutek czynności
wykonywanych przez Leasingobiorcę
- Złożenie wniosku o cesję - pierwszy wniosek

199 PLN

0 PLN

Zmiana Leasingobiorcy (cesja)

999 PLN

0 PLN

Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu na wniosek Leasingobiorcy

899 PLN (0 PLN w przypadku zawarcia nowej umowy)

0 PLN

Zgoda na użyczenie przedmiotu leasingu osobie trzeciej

299 PLN

0 PLN

- Wydanie opinii dot. realizacji umowy leasingu na życzenie Leasingobiorcy
- Usługa GPS – odblokowanie dostępu / wygenerowanie nowego loginu do aplikacji/
inne czynności związane z obsługą Usługi
- Przygotowanie duplikatu dokumentów, potwierdzenie za zgodność z oryginałem
- Wydanie zgody na wyjazd pojazdu za granicę

99 PLN

0 PLN

399 PLN

399 PLN

99 PLN

99 PLN

299 PLN

299 PLN

Korekta FV dot. ubezpieczenia lub przeksięgowanie składki na wniosek Leasingobiorcy
za zgodą NF

99 PLN

99 PLN

Świadczenie czynności w Wydziale Komunikacji

Zmiana okresu trwania umowy - wydłużenie

Niezawarcie umowy ubezpieczenia lub niedostarczenie do NF dokumentów
wznowienia ubezpieczenia albo potwierdzenia opłacenia składki ubezpieczeniowej lub
jej raty w terminie
Wysłanie monitu w przypadku nieprzesłania potwierdzenia aktualizacji badań
technicznych oraz zaświadczenia o przeprowadzeniu dodatkowych badań
technicznych oraz kserokopii dowodu rejestracyjnego zawierającego nowe adnotacje
- Złożenie wniosku o cesję umowy - drugi i kolejny wniosek
- Roczna opłata z tytułu administrowania obcą polisą ubezpieczeniową,
- Brak przesłania aktualnych zdjęć pojazdu lub podpisanej dokumentacji
ubezpieczeniowej na wezwanie NF,
- Brak dostarczenia dokumentacji na wezwanie NF

0 PLN

Obsługa szkody komunikacyjnej całkowitej

499 PLN

499 PLN

Naprawa pojazdu po szkodzie w innym niż rekomendowany ASO, bez uprzedniej
zgody NF

499 PLN

499 PLN

Przekroczenie ustalonego w umowie leasingu limitu kilometrów

49 gr/km

49 gr/km

49 PLN

49 PLN

99 PLN

99 PLN

kwota 1 raty leasingowej (nie mniej niż 1000 PLN)

kwota 1 raty leasingowej (nie mniej niż 1000 PLN)

Ponowne wysłanie przesyłki nieodebranej przez Leasingobiorcę, wystawienie
duplikatu faktury
- Monit - wezwanie do zapłaty,
- Przygotowanie i wysłanie Ostatecznego Wezwania do Zapłaty przed
wypowiedzeniem umowy leasingu
Wznowienie umowy leasingu po wypowiedzeniu
Monit telefoniczny/wysyłka faktury w formie papierowej/sms windykacyjny/mail
windykacyjny

20 PLN/10 PLN/5 PLN/5 PLN

Koszty windykacji

399 PLN + koszty rzeczywiście poniesione

399 PLN + koszty rzeczywiście poniesione

Opłata za brak kluczyka/dokumentacji pojazdu podczas jego zwrotu

299 PLN + koszty rzeczywiście poniesione

299 PLN + koszty rzeczywiście poniesione

199 PLN

199 PLN

49/99 PLN

49/99 PLN

199 PLN + koszty rzeczywiście poniesione

199 PLN + koszty rzeczywiście poniesione

indywidualnie min 99 PLN

indywidualnie min 99 PLN

Brak okazania stałego Dowodu Rejestracyjnego lub Karty Pojazdu, brak dostarczenia
aktualnego przebiegu pojazdu
Udzielenie organom ścigania lub innym uprawnionym organom informacji o
użytkowniku przedmiotu leasingu Polska/Europa
Obciążenie kosztami egzekucyjnymi w związku z nieuregulowanym wezwaniem do
zapłaty dla organów ścigania
Pozostałe czynności nieuwzględnione w Tabeli Opłat wykonywane na wniosek
Leasingobiorcy

20 PLN/10 PLN/5 PLN/5 PLN

Wersja Tabeli Opłat Dodatkowych („STANDARD’’ lub „RYCZAŁT’’) wybrana przez Leasingobiorcę określona zostanie szczegółowo w Umowie Leasingu. Wersja Tabeli Opłat Dodatkowych przyjęta Uchwałą
Zarządu Noble Finance S.A. z dnia 19.08.2022 r.

Siedziba spółki: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66
KRS: 0000684790, NIP: 9542779444,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 19 150 000 PLN wpłacony w całości

Kontakt: www.noble-finance.pl/kontakt
BOK: 22 270 14 77
kom. 667 981 673

Adres korespondencyjny:
Noble Finance S.A.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa

