
 
 

 

Prime Car Management S.A. 
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4 

Futura Leasing S.A. 
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4 

Masterlease  Sp. z o.o. 
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4 

MasterRent24 Sp. z o.o. 
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4 

NIP 957-07-53-221, KRS nr 0000013870,  
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku 
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony  
23 817 680 zł, BDO 000339900 

NIP 584-10-27-454, KRS nr 0000069348, 
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku 
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony  
1 689 320 zł, BDO 000339611 

NIP 584-26-99-948, KRS nr 0000362287, 
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku 
Kapitał zakładowy 7 905 000 zł,  
BDO 000339917 

NIP 521-337-00-54, KRS nr 0000247010, 
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku 
Kapitał zakładowy 2 850 000 zł, 
BDO 000392227 

Każda z ww. spółek posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21 z późniejszymi zmianami). 

 

 

Cennik opłat dodatkowych w umowach leasingu 
 

Lp. Rodzaj czynności Wysokość opłaty netto 

ZMIANY W UMOWIE 

1 
Wcześniejsze zakończenie umowy na wniosek 

Korzystającego w tym przygotowanie dokumentacji 

3% wartości początkowej przedmiotu 

leasingu (nie mniej niż 500 zł,  

nie więcej niż 1500 zł) 

2 
Przedłużenie okresu trwania umowy na wniosek 

Korzystającego w tym przygotowanie dokumentacji 

3% wartości początkowej przedmiotu 

leasingu (nie mniej niż 500 zł,  

nie więcej niż 1500 zł) 

3 
Zmiana harmonogramu płatności na wniosek 

Korzystającego w tym przygotowanie dokumentacji 

3% wartości początkowej przedmiotu 

leasingu (nie mniej niż 500 zł, 

 nie więcej niż 1500 zł) 

4 
Zmiana terminu płatności opłat leasingowych  na wniosek 

Korzystającego w tym przygotowanie dokumentacji 

1% wartości początkowej przedmiotu 

leasingu (nie mniej niż 500 zł, 

 nie więcej niż 1500 zł) 

5 

Przygotowanie i zawarcie aneksu odnoszącego się 

do innych zmian w umowie w trakcie jej trwania  

oraz inne czynności nie wyszczególnione w cenniku 

na wniosek Korzystającego 

1% wartości początkowej przedmiotu 

leasingu (nie mniej niż 150 zł,  

nie więcej niż 1500 zł) 

6 Zmiana Korzystającego (cesja) 

3% wartości początkowej przedmiotu 

leasingu (nie mniej niż 500 zł,  

nie więcej niż 2500 zł) 

7 
Przygotowanie i zawarcie aneksu związanego ze zmianą 

formy prawnej Korzystającego 
200 zł 

8 Rozpatrzenie wniosku Korzystającego (dot. pkt 1-6) 50 zł 

CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE 

9 Wystawienie opinii o współpracy 50 zł 

10 
Wydanie upoważnienia do korzystania z przedmiotu 

leasingu przez osobę trzecią 
300 zł 
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11 

Wydanie zgody na zmianę parametrów technicznych 

przedmiotu najmu wskutek czynności wykonanych 

na wniosek Korzystającego 

250 zł 

12 

Udostępnienie danych Korzystającego w związku 

z postępowaniem wyjaśniającym w sprawie 

o wykroczenie / w związku z brakiem uiszczenia opłaty 

dodatkowej za postój w strefie płatnego parkowania 

50 zł za każdy przypadek 

potwierdzenia danych 

13 

Przygotowanie i zawarcie umowy przelewu praw 

z umowy ubezpieczenia przedmiotu najmu (cesja 

z Finansującego  na Korzystającego, cesja 

z Finansującego  na warsztat remontowo – naprawczy 

nie znajdujący się na aktualnej liście Finansującego 

zamieszczonej na masterlease.pl) 

150 zł 

14 Roczna opłata za administrowanie polisą obcą 200 zł 

15 
Przygotowanie duplikatu dokumentów dotyczących 

umowy (nie dotyczy faktur) 

5 zł za każdą stronę 

(nie mniej niż 30 zł) 

16 
Ponowne wysłanie przesyłki do Korzystającego – 

na żądanie Korzystającego  
50 zł 

17 Rejestracja pojazdu 

200 zł + refaktura rzeczywistych 

kosztów urzędowych poniesionych 

przez Finansującego * 

18 
Pozostałe czynności dokonywane w Wydziale 

Komunikacji 

100 zł + refaktura rzeczywistych 

kosztów urzędowych poniesionych 

przez Finansującego 

19 
Weryfikacja pojazdu w Centralnym Rejestrze Zastawów 

(CRZ) 
26 zł 

20 
Szybki przelew za zakup pojazdu – na żądanie 

Korzystającego 
35 zł 

21 Wezwanie do zapłaty 81,30 zł 

22 Wezwanie do zwrotu przedmiotu leasingu  162,60 zł 

 

* - maksymalna kwota opłaty netto 

 

Wszystkie kwoty podawane są w wartościach netto, do opłat należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 

Zmiany wprowadzone do cennika obowiązują od 13 lutego 2020 roku (publikacja 30 stycznia 2020r.). 

 

https://masterlease.pl/

