
 

Tabela opłat administracyjnych z tytułu egzekwowania należności, obowiązujących w 

PACCAR Financial Polska od 22 kwietnia 2021  

Najważniejszym zadaniem PACCAR Financial jest świadczenie najwyższej jakości usług swoim Klientom. W trakcie 

trwania umowy możemy być zobligowani do przeprowadzenia dodatkowych działań lub na prośbę Klienta, dostarczać 

mu informacji oraz wsparcia, których kosztami zostanie obciążony Klient. 

Dołożymy wszelkich starań w celu zapewnienia kontroli kosztów oraz zapewniamy, że Klient zostanie obciążony 

wyłącznie opłatami bezpośrednio związanymi z poniesionym przez nas nakładem czasu i pracy. 

Opłaty podane poniżej są kwotami netto. Klient jest zobowiązany dołączyć do zamówienia dodatkowej usługi 

prawidłową opłatę, która powinna być zrobiona na to samo konto, co miesięczne opłaty z tytułu czynszu. 

Podane opłaty są opłatami jednostkowymi, odnoszącymi się do jednej umowy, podanymi w EUR. Klient jest 

zobowiązany uiszczać opłaty w walucie umowy. 

Tabela opłat nie ma charakteru wyczerpującego i może być okresowo zmieniana i aktualizowana przez PACCAR 

Financial. Aktualny cennik dostępny jest na stronie www.daftrucks.pl/pl-pl/services/paccar-financial. Kopie aktualnej tabeli 

opłat mogą być bezpłatnie dostarczone Klientowi na jego prośbę. 

W przypadku, gdy Klient żąda informacji dotyczących więcej niż 4 umów leasingowych prosimy o kontakt z Biurem 

Obsługi Klienta w celu ustalenia rabatu. Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta również w przypadku próśb 

dotyczących usług nie wymienionych poniżej pod podanym poniżej numerem telefonu: 

+48 22 458 95 06 

Przygotowanie kopii umowy leasingowej  15.00€ + VAT 

Duplikat  faktury 10.00€ + VAT  

Faktury papierowe (wysyłka) opłata miesięczna  

1-10 umów 15€ + VAT 

11-50 umów 35.00€ + VAT 

51-100 umów 70.00€ + VAT 

>100 umów 120.00€ + VAT 

 

Opłaty z tytułu egzekwowania należności (Listy 

upominające/Wezwania do zapłaty/połączenia telefoniczne) 

Pismo/połączenie                                 15.00€ 

+ VAT  

Cesja umowy leasingowej 250.00€ + VAT  

Zmiana pierwotnych warunków umowy leasingowej  250.00€ + VAT  

Zmiana daty fakturowania  50.00€ + VAT  

Wydanie opinii leasingowej 20.00€ + VAT  

Opłata związana ze wskazaniem użytkownika pojazdu na wniosek 

Policji, Straży Miejskiej itp. 
15.00€ + VAT  

Opłata za wystawienie ostatecznego wezwania do zapłaty   
za każdą fakturę                                   50.00€ 

+ VAT  

Opłata za wznowienie umowy po ostatecznym wezwaniu 1000.00€ + VAT 



Przedterminowe zakończenie umowy na wniosek Klienta 250.00€ + VAT  

Kalkulacja wcześniejszego wykupu  
za każdą umowę                                  50.00€ + 

VAT  

Indywidualne/zewnętrzne ubezpieczenie pojazdu 100.00€ + VAT  

Odbiór zatrzymanych dokumentów pojazdu z Wydziału Komunikacji 25.00€ + VAT  

Wyrobienie wtórnika dowodu 30.00€ + VAT  

Wyrobienie wtórnika nalepki 10.00€ + VAT  

Wyrobienie wtórnika tablic rejestracyjnych 
Za 1 sztukę                                          25.00€ + 

VAT  

Opłata za aneks/zgoda  na podnajem, zmiany w pojeździe itp… 
Za 1 sztukę                                          35.00€ + 

VAT  

Przygotowanie umowy w wersji anglojęzycznej 
za każdą umowę                                100.00€ + 

VAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PACCAR Financial Polska 
Administration and Collection Charges 

From 22nd April 2021 

PACCAR Financial aims to provide a high level of customer service.  From time to time we may be obliged to carry out 

additional activities or you may request that we provide information or support that will result in costs that we must pass 

to you for payment. 

Every effort is made to control expense and pass to you only directly charges incurred with an appropriate service fee 

for our time and effort. 

Charges shown for the following activities are quoted exclusive of VAT. Your request for additional services should be 
submitted to us accompanied by the appropriate payment, which should be made on the same account as standard 
monthly payments .  

Charges are shown per item, per contract in Euro value.  You are required to make payment in accordance with the 

currency of your contract. 

The fee and charges list is not exhaustive and may be reviewed and updated periodically by PACCAR Financial. The 

latest version is available on our website: www.daftrucks.pl/pl-pl/services/paccar-financial.Copies of the latest fees and 

charges list can be supplied free of charge to the Customer on demand. 

For customers requesting information for more than 4 contracts, please refer to Customer Services for a discounted 

fee quote.  Customer Services will also be pleased to quote for any items not shown below. 

+48 22 458 95 06 

Copy Agreements  15.00€ + VAT 

Copy Invoices 10.00€ + VAT  

Paper invoices (shipping) monthly fee 

1-10 contracts 15€ + VAT 

11-50 contracts 35.00€ + VAT 

51-100 contracts 70.00€ + VAT 

>100 contracts 120.00€ + VAT 

 

Collections Activity (Arrears Letters / Reminders / Telephone calls) 
Letter/call                                             15.00€ + 

VAT  

Novation of Agreements  250.00€ + VAT  

Rescheduling of Agreement 250.00€ + VAT  

Rescheduling of Rental Dates 50.00€ + VAT  

Payment reference 20.00€ + VAT  

Administration chargé for information concerning the user of vehicle 

on Police request 
15.00€ + VAT  

Charge calculated for issuing  final reminder to payment 
For one invoice                                    50.00€ + 

VAT  

Contract reactivation charge 1000.00€ + VAT 



Early termination of the contract on Customer’s request 250.00€ + VAT  

Calculation of early termination on Customer’s request  
For one contract                                 50.00€ + 

VAT  

Individual insurance  100.00€ + VAT  

Receipt of confiscated vehicle documentation 25.00€ + VAT  

Making a duplicate of company registration card 30.00€ + VAT  

Registration  sticker replacement 10.00€ + VAT  

Registration plates replacement 
For one item                                         25.00€ 

+ VAT  

Charge for annex/changes to vehicle/subrental 
For one item                                         35.00€ 

+ VAT  

Preparation of agreement in English language version 
For one contract                                 100.00€ 

+ VAT  

 


