
Obowiązuje od 1 lipca 2020 r.
RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI  OPŁATA w PLN netto1

A. NABYCIE PRZEDMIOTU LEASINGU

1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie - samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 tony DMC 500 + koszty rzeczywiste2

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie - pozostałe przedmioty 500 + koszty rzeczywiste2

3. Import - samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 tony DMC 1000  + koszty rzeczywiste2

4. Import - pozostałe przedmioty 1500 + koszty rzeczywiste2

5. Sprawdzenie przedmiotu w Europejskim Rejestrze Pojazdów (dotyczy pojazdów używanych sprowadzonych z zagranicy) 250 

6. Sprawdzenie przedmiotu w Krajowym Rejestrze Zastawów 55 

B. ZMIANY W UMOWIE3 OPŁATA W PLN 3

1 Rozpatrzenie wniosku o cesje 250

2 Zmiana Korzystającego -  przygotowanie cesji umowy 1000

3 Przeprowadzenie wizji lokalnej przez firmę zewnętrzną   250 

4 Zmiana zabezpieczeń w trakcie trwania umowy 500

5 Rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków umowy 100

6

Zmiana warunków umowy / OWUL (w tym m.in. zmiana terminu wymagalności raty, wysokości opłat, liczby rat - tzn. skrócenie lub 
wydłużenie okresu trwania umowy, w tym na warunkach indywidualnych (przy kończeniu umowy); liczby rat składki ubezpieczeniowej, 
wysokości wartości resztowej, przeznaczenia lub parametrów technicznych przedmiotu leasingu powodującą zmianę warunków 
ubezpieczenia,  doposażenie przedmiotu leasingu  itp.)

500

7 Przygotowanie  propozycji  zmiany harmonogramu rat i/lub  wartości wykupu na wniosek Korzystającego 50 

8 Użyczenie przedmiotu osobie trzeciej 300

9 Upoważnienie do korzystania z przedmiotu wydane  na wniosek Korzystającego 200

10 Zmiana warunków ubezpieczenia z ML na Korzystającego 500

11 Zmiana formy prawnej – jeżeli wymagany aneks/porozumienie do umowy 200

12 Przygotowanie propozycji  przedterminowego zakończenia umowy na wniosek Korzystającego  250

13 Przedterminowe zakończenie umowy 750

14 Przygotowanie porozumienia w przypadku wymiany gwarancyjnej 500

15 Wezwanie do uzupełnienia wniosku przy zakończeniu umowy 50 

16 Zakończenie umowy w ostatnim miesiącu jej trwania z datą inną niż ostatni dzień  miesiąca / aneks  50

17 Opłata za wprowadzenie zmiany adresu siedziby lub nazwy Korzystającego 75

C. CZYNNOŚCI REJESTRACYJNE

1 Rejestracja pojazdu - 2 tablice rejestracyjne 340

2 Rejestracja pojazdu - 1 tablica rejestracyjna 300

3 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy – pierwsza rejestracja w kraju 475

4 Przerejestrowanie na ML bez zmiany numerów rejestracyjnych  120 + koszty rzeczywiste2

5 Nalepka na szybę – wymiana 120

6 Karta pojazdu – wyrobienie 180

7 Indywidualne tablice rejestracyjne (naczepa) 650

8 Indywidualne tablice rejestracyjne (samochód, ciągnik siodłowy) 1300

9 Wymiana 1 tablicy 150

10 Wymiana 2 tablic 250

11 Wymiana 1 tablicy + dowodu rejestracyjnego 260

12 Wymiana 2 tablic + dowodu rejestracyjnego 310

13 Wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu 180

14 Przerejestrowanie środka transportu 300

15 Wydanie zaświadczenia dotyczącego rejestracji 100

16 Dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym bez zmiany parametrów technicznych przedmiotu 50

Zmiana parametrów technicznych przedmiotu leasingu wskutek czynności wykonanych przez Korzystającego

(w tym: montaż gazu, haka, DMC, ładowność, liczba miejsc)

1000

+ koszty rzeczywiste2

Millennium Leasing sp. z o.o.                           TABELA OPŁAT DODATKOWYCH     

17 200

18 Rejestracja środka transportu: szynowego, powietrznego, wodnego



D. UBEZPIECZENIA I SZKODY

1 Opłata roczna za administrowanie polisą Korzystającego - zawartą poza pakietem Millennium Leasing 250

2 Opłata za obsługę braku płatności składki ubezpieczeniowej do agencji obsługującej Finansującego  300

3 Przygotowanie porozumienia o kontynuowaniu umowy leasingu po szkodzie całkowitej 1000 

4 Wystawienie stałego upoważnienia do odbioru odszkodowań w likwidacji komunikacyjnych szkód po uzyskaniu zgody Finansującego  1000

5 Wystawienie upoważnienia do jednorazowego odbioru odszkodowania w likwidacji komunikacyjnej szkody częściowej 150

6
Zgoda na rozłożenie składki na raty- polisa indywidualna Klienta /indywidualne uzgodnienie w zakresie ubezpieczenia przedmiotu leasingu 
poza pakietem ML

 200

7
Opłata za niedostarczenie przez Korzystającego kopii polisy lub dowodu opłacenia składki w terminie oraz za każdą czynność podjętą przez 
Finansującego w związku z dostarczeniem przez Korzystającego polisy niezgodnej z zaakceptowanymi  warunkami ubezpieczenia.

200

8
Opłata za wystawienie promesy dotyczącej udzielenia finansowania lub promesy wskazującej wysokość zobowiązania do spłacenia w celu 
zamknięcia dotychczasowej umowy leasingu

500

E. INNE/CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE

1
Przesyłka indywidualna (na życzenie Klienta) lub kurierska  na adres zagraniczny lub ponownie wysłana o ile podany adres był błędny lub 
nieaktualny

100

2 Wystawienie opinii o Korzystającym 100

3 Przygotowanie raportu/zestawienia na podstawie indywidualnego zamówienia Korzystającego 150

4
Opłata za udostępnienie obsługi technicznej pojazdu w ramach programu AutoKomfort+, naliczana za każdy rozpoczęty miesiąc 
obowiązywania umowy

10 4

5
Opłata za udostępnienie obsługi technicznej pojazdu w ramach programu MilleFlota pakiet ekonomiczny, naliczana za każdy rozpoczęty 
miesiąc obowiązywania umowy

10 5

6
Opłata za udostępnienie obsługi technicznej pojazdu w ramach programu MilleFlota pakiet standard, naliczana za każdy rozpoczęty miesiąc 
obowiązywania umowy

20 5

7 Odebranie dowodu zatrzymanego przez organa ścigania 150

8 a) i b)

Udzielenie pisemnej informacji dotyczącej przedmiotu umowy leasingu lub wskazanie danych użytkownika przedmiotu umowy leasingu, w 
szczególności na wniosek organów ścigania, organów administracji publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości, oraz udzielenie innym 
podmiotom informacji o użytkowniku przedmiotu lub przedmiocie umowy leasingu, z którego to używaniem związane jest naliczenie opłaty 
przez wskazany podmiot pod jakimkolwiek tytułem, a także przekazanie Korzystającemu wezwania do zapłaty lub pisma otrzymanego od 
organu ścigania, organu administracji publicznej lub organu wymiaru sprawiedliwości bądź też od innych podmiotów naliczających opłaty 
związane z używaniem przedmiotu umowy leasingu lub za związane z powyższym czynności operacyjne, a w szczególności dokonanie 
płatności lub wykonanie innych czynności administracyjnych w procesie obsługi umowy:

a) stosuje się gdy dotyczy podmiotu, jednostki lub organu krajowego 906*

b) stosuje się gdy dotyczy podmiotu, jednostki lub organu zagranicznego 1106*

9 Powtórne wezwanie do opłacenia mandatu lub ponowienie  czynności wymienionych w punkcie E.8a. oraz E.8b. 30

10 Wystawienie wezwania do zapłaty zaległości - za pierwsze, drugie i trzecie,  odpowiednio 60/85/105

11 Duplikat dokumentu oraz kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 50

12 Odpis notarialny dokumentu, poświadczenie notarialne podpisów - sporządzane celem wydania Korzystającemu 50  + koszty rzeczywiste 2,3

13 Przelew w walucie innej niż PLN 100  + koszty rzeczywiste)2

14 Przelew SORBNET w PLN 10

15 Przelew natychmiastowy w PLN 50

16
Opłata z tytułu rekalkulacji rat leasingowych w umowach leasingu opartych na zmiennym oprocentowaniu przy ujemnej wartości  stopy 
aktualnej (WIBOR, EURIBOR, LIBOR)

50

17
Ryczałtowa miesięczna opłata za wystawienie oraz przekazanie wszystkich faktur lub innych dokumentów księgowych w formie papierowej 
dla danego Korzystającego, który ma zawartą jedną umowę z Millennium Leasing sp. z o.o.  (nie obowiązuje od kolejnego miesiąca po 
aktywacji serwisu „eBOK" i wyrażeniu zgody na faktury elektroniczne) 

15

18
Ryczałtowa miesięczna opłata za wystawienie oraz przekazanie wszystkich faktur lub innych dokumentów księgowych w formie papierowej 
dla danego Korzystającego, który ma zawarte dwie umowy z Millennium Leasing sp. z o.o.  (nie obowiązuje od kolejnego miesiąca po 
aktywacji serwisu „eBOK" i wyrażeniu zgody na faktury elektroniczne) 

20

19

Ryczałtowa miesięczna opłata za wystawienie oraz przekazanie wszystkich faktur lub innych dokumentów księgowych w formie papierowej 
dla danego Korzystającego, który ma zawarte trzy i więcej umowy z Millennium Leasing sp. z o.o.  (nie obowiązuje od kolejnego miesiąca po 
aktywacji serwisu „eBOK" i wyrażeniu zgody na faktury elektroniczne) 

25

TOD 1.07.2020 r.



1 W przypadku umów w walutach obcych opłata podana w PLN zostanie przeliczona na EUR, USD, CHF wg kursu kupna dewiz Banku Millennium z pierwszego 
roboczego dnia miesiąca
2 Koszty rzeczywiste to dodatkowe wydatki poniesione przez Millennium Leasing w związku z realizacją kontraktu, w tym m.in.: prowizje bankowe za wystawione 
akredytywy, gwarancje  bankowe, koszty tłumaczenia

3 od każdej umowy

4 nie naliczana w okresie promocji, obejmującej pierwszych 6 miesięcy trwania umowy. Millennium Leasing może przedłużyć okres promocji publikując tą 
informację na stronie www.millennium-leasing.pl/autokomfort
5 nie naliczana w okresie promocji, obejmującej pierwszych 3 miesięcy trwania umowy. Millennium Leasing może przedłużyć okres promocji publikując tą 
informację na stronie www.millennium-leasing.pl/autokomfort
6 powiększona o koszt opłaconego mandatu/opłaty, jeżeli dotyczy
*  w tym kwota przekazywana na fundusz wspierania edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

TOD 1 07.2020 r.


