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Tabela Opłat i Prowizji DuoLife
Załącznik 4 do Regulaminu Klubu DuoLife

PL/TOiP/1/11/2021

Lp. Nazwa Opis Opłata*

1. Cesja
Dokument umożliwiający zmianę właściciela konta (opłata nie 
dotyczy Klubowicza, który zmienia sposób rozliczenia z osoby 
fizycznej na działalność gospodarczą i odwrotnie).

500,00 zł

2. Zmiana ID/Strefy rozliczania
Jeżeli Klubowicz w trakcie trwania umowy zdecyduje się na 
dokonanie zmiany ID, np.  Z PL na DE.

200,00 zł

3. Upoważnienie
Dokument uprawniający do otrzymywania wszelkich informacji 
dotyczących profilu Klubowicza osobie w nim upoważnionej  
i możliwości wydawania dyspozycji dotyczących tego konta. 

25,00 zł

4. Zmiana miejsca w strukturze
Zmiany miejsca w strukturze dokonywane są zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Zasadach i Procedurach Klubu DuoLife, które 
znajdziesz w materiałach do pobrania w systemie MyDuoLife.

- 100 zł za osobę przenoszoną,

- 100 zł x ilość osób 
w strukturze rabatowej 

znajdujących się pod osobą 
przenoszoną (maksymalnie 

15 osób)

- 100 zł x ilość osób 
w strukturze kariery 

znajdujących się pod osobą 
przenoszoną (maksymalnie 

15 osób)

5. Asystent biznesowy aktywny
Informacje o korzyściach Asystenta Biznesowego można 
znaleźć pod adresem: https://myduolife.com/pages/asystent-
biznesowy,262.html?__language=pl

- 147,50 zł opłata roczna

- 20,00 zł opłata miesięczna

6. Asystent biznesowy nieaktywny

6.1.
Pierwsza wypłata z 
Wirtualnego Portfela w danym 
okresie rozliczeniowym

Wypłata środków z Wirtualnego Portfela do Sodexo  (dotyczy osób 
fizycznych) lub na konto (działalność gospodarcza).

4,92 zł

6.2.
Każda kolejna wypłata z 
Wirtualnego Portfela w tym 
samym okresie rozliczeniowym 

Wypłata środków z Wirtualnego Portfela do Sodexo  (dotyczy osób 
fizycznych) lub na konto (działalność gospodarcza).

1 zł

7.
Opłata administracyjna  
– Program Flotowy

Opłata dotyczy użytkownika samochodu korzystającego z 
Programu Flotowego.

50,00 zł

8.
Opłata manipulacyjna  
– Program Flotowy

Opłata dotyczy użytkownika samochodu w momencie otrzymania 
mandatu**

50,00 zł

9.
Opłata administracyjna  
– udział własny w szkodzie

Opłata dotyczy udziału własnego w każdej szkodzie, której sprawcą 
jest użytkownik pojazdu, bądź nie ma sprawcy (np. szkoda 
parkingowa)**

1 500,00 zł

10.
Opłata administracyjna 
– brak przesłanego raportu 
kilometrów

Opłata za brak raportu kilometrów. W umowie najmu samochodu 
jest wpisany wymóg raportowania przejechanych kilometrów do 5 
dnia każdego miesiąca.

100,00 zł

11.
Opłata administracyjna 
– nadprzebieg kilometrów  
za każdy km

Opłata pobierana za każdy przekroczony kilometr. Limit kilometrów 
do przejechania to 30 000 km w ciągu 12 miesięcy, co daje 2500 
km na miesiąc. (Opłata zostanie naliczona jeżeli w danym miesiącu 
zostanie przekroczony limit 2500 km.)**

0,90 zł



DuoLife S.A. | 32-082 Więckowice, ul. Topolowa 22 | DuoLife.eu |  Infolinia + 48 12 333 45 67 

PL/TOiP/1/11/2021

Strona 2/2

*Opłaty są kwotami brutto
**Opłata naliczana przez firmę obsługująca umowy (wypożyczalnie/leasing)

Data ostatniej aktualizacji: 30.11.2021
Aby każdy dzień był wyjątkowy...

PLN Numer konta do wpłaty w PLN PL 35 1050 1445 1000 0090 8068 0508

EUR Numer konta do wpłaty w EUR PL 54 1050 1445 1000 0090 8052 5257

SWIFT
INGBPLPW

USD Numer konta do wpłaty w USD PL 32 1050 1445 1000 0090 8052 5265

GBP Numer konta do wpłaty w GBP PL 10 1050 1445 1000 0090 8052 5273

CZK Numer konta do wpłaty w CZK PL 23 1050 1445 1000 0090 8080 4884

UAH Numer konta do wpłaty w UAH UA 40 3052 9900 0002 6009 0250 06845 SWIFT
MFO 305299


