
Wniosek o zawarcie umowy leasingu / Umowa Leasingu 
 
Numer Partnera: Numer Umowy:  Oferty nr:  I  

Wnioskodawca (Korzystający) składa Wniosek o zawarcie z ------------------------ Umowy Leasingu dotyczącej wskazanego poniżej Przedmiotu Leasingu (PL) 
na następujących warunkach i zgodnie z Ogólnymi Warunkami Leasingu (OWL) stanowiącymi załącznik do Wniosku:  I. Korzystający  Nazwisko / Firma:   
Ulica:   Kod / Miejscowość:   NIP:  KRS / Nr zaświadczenia o  wpisie do ewidencji:  PESEL / REGON:  Osoba reprezentująca:  II. Użytkownik  Nazwisko / Firma:   
Ulica:   Kod / Miejscowość:   NIP:  KRS / Nr zaświadczenia o  wpisie do ewidencji:  PESEL / REGON:  Osoba reprezentująca:  III. Dostawca  Nazwisko / Firma:   
Ulica:   Kod / Miejscowość:   IV. Przedmiot leasingu  Rodzaj pojazdu / przedmiotu: Samochód osobowy  Marka / typ / model: Kontener  
Rok produkcji: 2009  Nr nadwozia / fabryczny:  V. Termin dostawy  (przypuszczalnie)  VI. Sposób uiszczenia zapłaty  ■ Przelewem na konto finansującego 

76 1050 0086 1000 0022 9733 1122 
□ Poleceniem zapłaty  VII. Czas trwania umowy (§ 5.1 OWL)  Umowę zawarto na czas określony  

48 miesięcy.  ■ Właściwe kwadraty zostały zaznaczone. 

 VIII. Wartość przedmiotu leasingu  30.000,00 PLN netto  36.600,00 PLN brutto  IX. Miesięczna opłata leasingowa (§ 3.2 OWL)  684,17 PLN netto 
834,69 PLN brutto 

3-M WIBOR (dzień): ....4,370 .....%  X. Kaucja gwarancyjna (§ 7.1 OWL)  0,00 PLN  XI. Opłata manipulacyjna XI.a. Opłata administracyjna  
0,00 PLN netto 300,00 PLN netto 
0,00 PLN brutto 366,00 PLN brutto  XII. Opłata wstępna (§ 1.3 OWL)  2.700,00 PLN netto  3.294,00 PLN brutto  XIII. Wartość końcowa (§ 6.2 OWL)  0,00 PLN netto  0,00 PLN brutto  XIV. Ubezpieczenie  Korzystający zobowiązany jest najpóźniej w dniu odbioru 

Przedmiotu Leasingu do zawarcia ubezpieczenia 
na okres .....48...... miesięcy  

z  jako Ubezpieczycielem (§ 4. OWL)  □ Odpowiedzialność cywilna  
Składka netto:   PLN 
□ miesięczna □ kwartalna □ półroczna □ roczna
□ Autocasco    
Podstawa ubezpieczenia netto: 36.600,00 PLN 
Składka netto ubezp.:  PLN 
□ miesięczna □ kwartalna □ półroczna □ roczna
Franszyza:  Udział własny:  
□ NNW    
Składka netto ubezp.:  PLN 
□ miesięczna □ kwartalna □ półroczna □ roczna

 XV. Inne  
Wnioskodawca (Korzystający) jest związany niniejszym Wnioskiem przez 4 tygodnie od daty jego złożenia. Oświadcza on w sposób wyraźny, że 
zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków Leasingu (OWL), stanowiących załącznik do Wniosku i że zgadza się z ich stosowaniem. Niniejszy 

Wniosek wraz z Ogólnymi Warunkami Leasingu z chwilą jego zaakceptowania przez Finansującego staje się Umową Leasingu.  
 
Wniosek sporządzono:  Wniosek został zaakceptowany:    

 
Podpis i pieczęć Korzystającego Podpis i pieczęć Finansującego 



  
 

Ogólne warunki leasingu operacyjnego (OWL-OP) 
 
§ 1.Przedmiot Ogólnych Warunków Leasingu / Zamówienie i dostawa Przedmiotu Leasingu.  1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Leasingu („Ogólne Warunki”), regulują warunki i zasady, na jakich Finansujący 

oddaje Korzystającemu Przedmiot Leasingu w odpłatne używanie i pobieranie pożytków. Korzystający wskaże w 
zamówieniu („Zamówienie”), swoje wymagania dotyczące specyfikacji Przedmiotu Leasingu, w tym cechy 
techniczne, akcesoria, oczekiwany termin dostawy, ewentualnie Dostawcę Przedmiotu Leasingu („Dostawca”), 
długość okresu leasingu oraz, w przypadku pojazdu samochodowego („Pojazd”), planowany roczny przebieg. 
Jeśli wskazany przez Korzystającego Dostawca, ani inni Dostawcy, do których zwróci się Finansujący nie jest w 
stanie dostarczyć Przedmiotu Leasingu zgodnie z Zamówieniem Korzystającego, Strony uzgodnią zmianę treści 
takiego Zamówienia.  1.2. Finansujący, w oparciu o Zamówienie Korzystającego, po otrzymaniu oferty od Dostawcy, dostarczy 
Korzystającemu Wniosek o zawarcie Umowy Leasingu („Wniosek”) wraz ze wstępnie obliczoną Miesięczną 
Opłatą Leasingową („Opłata Leasingowa”) i innymi opłatami. Finansujący nie złoży Dostawcy zamówienia na 
Przedmiot Leasingu do momentu, aż nie otrzyma z powrotem należycie podpisanego przez Korzystającego 
Wniosku. Z chwilą akceptacji Wniosku przez Finansującego, dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami Umowy 
Leasingu na warunkach zawartych we Wniosku i Ogólnych Warunkach stanowiących integralną część Umowy 
Leasingu („Umowa Leasingu”), z wyjątkiem ostatecznego określenia Opłaty Leasingowej. Opłata Leasingowa 
zostanie ostatecznie określona w dniu dostawy Przedmiotu Leasingu, zgodnie z ostateczną ceną zapłaconą na 
rzecz Dostawcy oraz wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Finansującego w związku z zakupem 
i dostawą Przedmiotu Leasingu oraz wysokością oprocentowania. W przypadku, gdy uzgodniona z 
Korzystającym cena Przedmiotu Leasingu i/lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty poniesione przez 
Finansującego w związku z zakupem i dostawą Przedmiotu Leasingu będą wyrażone w walucie obcej, Opłata 
Leasingowa oraz inne opłaty określone w Umowie Leasingu (tj. kaucja gwarancyjna, opłata manipulacyjna, 
opłata administracyjna, opłata wstępna, wartość końcowa), zostaną ostatecznie określone przez Finansującego 
w zestawieniu płatności, poprzez przeliczenie ceny Przedmiotu Leasingu i kosztów poniesionych przez 
Finansującego w związku z zakupem i dostawą Przedmiotu Leasingu na złote polskie, po średnim kursie NBP, 
opublikowanym w dniu wystawienia faktury przez Dostawcę.  1.3. Finansujący może uzależnić dokonanie akceptacji Wniosku Korzystającego i złożenie przez siebie Zamówienia u 
Dostawcy, od ustanowienia na jego rzecz przez Korzystającego odpowiedniego zabezpieczenia, a także 
wpłacenia przez Korzystającego opłaty wstępnej, opłaty administracyjnej lub opłaty manipulacyjnej, w 
wysokościach określonych we Wniosku. Opłata wstępna stanowi część wartości Przedmiotu Leasingu. Opłata 
administracyjna jest jednorazową opłatą, która nie podlega zwrotowi na rzecz Korzystającego, w przypadku nie 
dojścia do zawarcia Umowy Leasingu. Opłata manipulacyjna jest dodatkową opłatą związaną z koniecznością 
dokonania rejestracji Przedmiotu Leasingu przez Finansującego.  1.4. Finansujący nie ponosi odpowiedzialności za wybór Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego ani za wybór 
Dostawcy, bez względu na to czy wyboru Dostawcy dokonał Korzystający czy Finansujący. Finansujący nie 
ponosi również odpowiedzialności za przydatność Przedmiotu Leasingu do użytku, niespełnienie przez 
Dostawcę zobowiązań, ani też nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody związane z takimi 
wyborami lub niewykonaniem zobowiązania przez Dostawcę.  1.5. Spodziewany termin dostawy Przedmiotu Leasingu zostaje wskazany we Wniosku. Finansujący dołoży 
wszelkich starań, aby dostarczyć Przedmiot Leasingu we wskazanym terminie, jednakże nie będzie odpowiadać 
za opóźnienia w dostawie Przedmiotu Leasingu ani też za jego ewentualne niedostarczenie, jeśli nie nastąpi to z 
jego winy. 

1.6. Finansujący lub Dostawca zawiadamia Korzystającego, że Przedmiot Leasingu jest gotowy do odbioru i 
uzgadnia z nim termin i miejsce odbioru. Korzystający jest zobowiązany odebrać Przedmiot Leasingu w 
uzgodnionym terminie jego odbioru. Korzystający jest zobowiązany przyjąć Przedmiot Leasingu, który został 
określony we Wniosku. Odbiór Przedmiotu Leasingu zostaje potwierdzony podpisaniem Protokołu Zdawczo-
Odbiorczego („Protokół”) przez Korzystającego i Finansującego lub ich upoważnionych przedstawicieli, który to 
Protokół stanowi załącznik do Umowy Leasingu. Podpisanie Protokołu przez Korzystającego jest jednoznaczne z 
oświadczeniem Korzystającego, iż Przedmiot Leasingu jest zgodny z Wnioskiem. Z chwilą podpisania Protokołu, 
Korzystający staje się odpowiedzialny z tytułu wszelkiego ryzyka związanego z posiadaniem i używaniem 
Przedmiotu Leasingu. Jeżeli w odbiorze nie uczestniczył przedstawiciel Finansującego, Korzystający jest 
zobowiązany dostarczyć Protokół Finansującemu, jeżeli nie dokonał tego Dostawca, w ciągu 7 dni od dnia 
odbioru Przedmiotu Leasingu. Wszelkie koszty lub odszkodowania wynikające z opóźnienia w dokonaniu 
odbioru Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego obciążają Korzystającego.  1.7. Przy odbiorze Przedmiotu Leasingu, Korzystający otrzymuje wszelkie instrukcje, gwarancje i inne dokumenty związane 
z Przedmiotem Leasingu, a w przypadku, gdy Przedmiot Leasingu jest Pojazdem – również klucze i dowód 
rejestracyjny. Karta pojazdu zostaje przekazana Finansującemu. W przypadku Przedmiotu Leasingu, który wymaga 
rejestracji, Finansujący dokonuje jej, na koszt Korzystającego we właściwym urzędzie lub instytucji.  1.8. Jeżeli nie postanowiono inaczej, w umowie sprzedaży Przedmiotu Leasingu zawartej pomiędzy Finansującym a 
Dostawcą, a przy odbiorze przez Korzystającego Przedmiotu Leasingu od Dostawcy nie uczestniczy Finansujący  OWL-OP 12.2008 1 



  
 

lub jego upoważniony przedstawiciel, to własność Przedmiotu Leasingu oznaczonego tylko, co do gatunku, 
przechodzi na Finansującego w chwili odebrania Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego, którego to odbioru 
Korzystający dokonuje w imieniu Finansującego jako jego upoważniony przedstawiciel. W przypadku, gdy 
Korzystający jest także Dostawcą Przedmiotu Leasingu (leasing zwrotny), przekazanie Przedmiotu Leasingu 
następuje w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży Przedmiotu Leasingu przez Finansującego.  1.9. Finansujący oświadcza, że nie korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym określonych w art. 17b ust.2 
Ustawy z dnia 15 lutego 1992r., o podatku dochodowym od osób prawnych, które mogłyby w jakikolwiek sposób 
spowodować, że Strony Umowy Leasingu, nie będą traktowane ze względów prawno-podatkowych jak Strony 
Umowy Leasingu.  § 2.Prawo własności / Używanie Przedmiotu Leasingu / Odpowiedzialność  2.1. Finansujący w okresie obowiązywania Umowy Leasingu pozostaje wyłącznym właścicielem Przedmiotu 
Leasingu. Finansujący udziela upoważnienia Korzystającemu do używania Przedmiotu Leasingu i pobierania 
pożytków przez okres wskazany w Umowie Leasingu.  2.2. Odpisów amortyzacyjnych przez czas trwania Umowy Leasingu dokonuje Finansujący.  2.3. Korzystający jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania prawa własności Finansującego i uniemożliwienia 
osobom trzecim dokonywania naruszeń tego prawa, w szczególności poprzez nie obciążanie Przedmiotu Leasingu w 
żaden sposób prawami osób trzecich, w tym nie wykorzystywanie go jako zabezpieczenia jakichkolwiek swoich 
zobowiązań. Korzystający jest zobowiązany wskazać na prawo własności Finansującego, 
w przypadku prowadzonej przeciwko niemu egzekucji lub ogłoszenia jego upadłości i zawiadomić niezwłocznie  o tym fakcie Finansującego. Oddawanie Przedmiotu Leasingu w dalszy leasing lub najem osobom trzecim, jak 
również wywożenie Przedmiotu Leasingu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej do krajów lub przez kraje nie 
objęte ubezpieczeniem, może mieć miejsce jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Finansującego i 
ewentualnego dodatkowego ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu. 

2.4. Korzystający i osoba upoważniona przez niego do używania Przedmiotu Leasingu, dołoży należytej staranności i 
będzie korzystać z Przedmiotu Leasingu zgodnie z przepisami prawa polskiego, zgodnie z jego przeznaczeniem 
oraz wyposażeniem, oraz zgodnie z wytycznymi i warunkami oraz normami technicznymi, a także 
eksploatacyjnymi określonymi przez producenta lub Dostawcę Przedmiotu Leasingu. Przedmiot Leasingu nie 
może być wykorzystywany w jakikolwiek niestandardowy sposób, na przykład w celu przeprowadzania testów, 
wyścigów itp. Korzystający jest całkowicie odpowiedzialny za szkody spowodowane wykorzystywaniem 
Przedmiotu Leasingu w sposób niezgodny z powyższymi postanowieniami lub warunkami ubezpieczenia.  2.5. Korzystający jest zobowiązany do ciągłego utrzymywania Przedmiotu Leasingu w należytym stanie, a w szczególności 
do sprawdzania jego stanu technicznego przed rozpoczęciem korzystania lub używania Przedmiotu Leasingu. 
Korzystający jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie Finansującego o jakichkolwiek wykrytych lub 
powstałych usterkach i uszkodzeniach w Przedmiocie Leasingu. Korzystający jest zobowiązany przestrzegać 
ograniczeń w używaniu Przedmiotu Leasingu spowodowanych tymi usterkami i uszkodzeniami, w zakresie koniecznym 
do jego naprawienia. Korzystający nie jest upoważniony do przeprowadzania jakichkolwiek napraw i innych prac 
technicznych w Przedmiocie Leasingu, z wyjątkiem standardowych, wykonywanych ręcznie czynności 
eksploatacyjnych czy konserwacyjnych (takich jak np. uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, mycie), które zgodnie z 
zaleceniami producenta Przedmiotu Leasingu mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie. Wszelkie inne 
prace eksploatacyjne i konserwacyjne, a także wszelkie naprawy, kontrole i przeglądy serwisowe dotyczące 
Przedmiotu Leasingu mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane zakłady serwisowe, a w przypadku 
Pojazdów przez autoryzowane stacje obsługi (ASO) wskazane przez Finansującego, lub wskazane w dokumentacji 
technicznej i gwarancyjnej. Wszelkie prace wymienione powyżej Korzystający wykonuje na własny koszt, z 
zastrzeżeniem § 3.8, w sposób rzetelny i w terminach wynikających z dokumentacji technicznej  i gwarancyjnej lub niezwłocznie celem uniknięcia dalszych uszkodzeń Przedmiotu Leasingu. Korzystający nie 
jest uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu poniesionych strat lub utraconych zysków powstałych 
na skutek takich usterek i uszkodzeń. Korzystający ponosi odpowiedzialność za ewentualną utratę uprawnień z 
tytułu gwarancji producenta lub rękojmi Dostawcy, dotyczących Przedmiotu Leasingu, które nastąpiły na skutek 
jego postępowania niezgodnego z Umową Leasingu i warunkami gwarancji i rękojmi.  2.6. Jeśli w okresie obowiązywania Umowy Leasingu, Korzystający będzie zamierzał dokonać jakichkolwiek zmian  w Przedmiocie Leasingu, polegających na przyłączeniu, wbudowaniu lub usunięciu jakichkolwiek elementów, takich jak 
dodatkowe akcesoria, wyposażenie itp., zgodnych z przeznaczeniem Przedmiotu Leasingu, takie zmiany podlegają 
uprzedniemu, pisemnemu zatwierdzeniu przez Finansującego. Jeśli Finansujący zapłaci za takie zmiany, kwota Opłaty 
Leasingowej zostanie ponownie obliczona i odpowiednio skorygowana tak, aby odzwierciedlać oraz obejmować koszty 
dokonanych zmian. Jeśli Korzystający zapłaci za takie zmiany, po zakończeniu Umowy Leasingu może je usunąć z 
Przedmiotu Leasingu pod warunkiem, że nie spowoduje to uszkodzenia Przedmiotu Leasingu. Jeżeli zmiany 
polegające na ulepszeniu Przedmiotu Leasingu nie zostaną usunięte do dnia zakończenia Umowy Leasingu, lub ich 
usunięcie spowodowałoby uszkodzenie Przedmiotu Leasingu przechodzą one nieodpłatnie na własność 
Finansującego, chyba, że Finansujący zobowiąże Korzystającego do ich usunięcia. W takim przypadku Korzystający 
pokryje koszty przywrócenia Przedmiotu Leasingu do stanu sprzed dokonania zmian. 

2.7. Finansujący nie odpowiada za ewentualne wady Przedmiotu Leasingu, w tym w szczególności za jego przydatność do 
użytku zgodnie z jego przeznaczeniem i jakość chyba, że wady te powstały na skutek okoliczności, za 
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które Finansujący ponosi odpowiedzialność. Uprawnienia z tytułu wad Przedmiotu Leasingu przysługujące 
Finansującemu wobec Dostawcy od chwili zawarcia umowy pomiędzy Finansującym a Dostawcą, przechodzą na 
Korzystającego, z wyjątkiem uprawnienia Finansującego do odstąpienia od umowy z Dostawcą. Korzystający 
jest zobowiązany do dochodzenia tych uprawnień na własny koszt i ryzyko. Powstanie takich wad lub 
wystąpienie z takimi roszczeniami przez Korzystającego, nie narusza jego obowiązku uiszczania Finansującemu 
Opłat Leasingowych przez pozostały okres leasingu.  2.8. Korzystający, jako użytkownik Przedmiotu Leasingu, ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych u 
osób trzecich w wyniku eksploatacji Przedmiotu Leasingu. W szczególności Korzystający całkowicie zwalania 
Finansującego z obowiązku ponoszenia jakichkolwiek świadczeń w związku ze wszczęciem jakiegokolwiek 
postępowania dotyczącego naprawy szkód spowodowanych przez Przedmiot Leasingu. Jeśli wobec 
Finansującego zostanie wszczęte takie postępowanie, Korzystający będzie na własny koszt występować zamiast 
Finansującego w charakterze pozwanego lub interwenienta ubocznego (w zależności od przypadku) oraz 
zaspokoi uzasadnione roszczenia na mocy wykonalnego orzeczenia sądu lub ugody.  2.9. Korzystający jako użytkownik Przedmiotu Leasingu pokrywa wszelkie koszty i wydatki związane z jego używaniem, w 
tym podatki lub innego rodzaju opłaty publicznoprawne. W sytuacji, gdyby Finansujący, jako właściciel 
Przedmiotu Leasingu, był zobowiązany do zapłacenia jakichkolwiek takich kosztów i wydatków związanych z 
używaniem Przedmiotu Leasingu, Korzystający będzie zobowiązany niezwłocznie zwrócić Finansującemu, 
wszelkie zapłacone przez niego kwoty.  2.10.Korzystający jako użytkownik Przedmiotu Leasingu, jest zobowiązany płacić wszelkie mandaty, kary i grzywny 
wymierzone przez odpowiednie organy władz w związku z używaniem Przedmiotu Leasingu, w rezultacie 
naruszenia obowiązujących przepisów. W sytuacji, gdyby Finansujący, jako właściciel Przedmiotu Leasingu, był 
zobowiązany na mocy przepisów prawa do zapłacenia jakichkolwiek mandatów, kar lub grzywien wymierzonych 
przez odpowiednie organy władz, Korzystający będzie zobowiązany niezwłocznie zwrócić Finansującemu 
zapłacone kwoty.  2.11.W przypadku utraty tablic rejestracyjnych, kluczy i dokumentów dotyczących Przedmiotu Leasingu, w 
szczególności, karty gwarancyjnej, dowodu rejestracyjnego, itp. Korzystający jest zobowiązany do 
niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Finansującego. Finansujący jest uprawniony do obciążenia 
Korzystającego kosztami, związanymi z dostarczeniem utraconych dokumentów i części. 

2.12.Korzystający wyraża zgodę, aby Finansujący bezpośrednio lub poprzez upoważnionego przedstawiciela, w 
dowolnym czasie, w okresie obowiązywania Umowy Leasingu kontrolował Przedmiot Leasingu i dokumenty go 
dotyczące. Kontrola taka wykonywana będzie przez Finansującego w sposób jak najmniej utrudniający 
działalność Korzystającego. 

2.13.W przypadku awarii licznika przebiegu lub innego licznika zamontowanego w Przedmiocie Leasingu 
Korzystający niezwłocznie zawiadomi o tym Finansującego.  2.14.Korzystający ma prawo, na własny koszt, umieścić na Przedmiocie Leasingu nazwę swojej firmy lub inne 
oznaczenia i reklamy stosowane przez firmę Korzystającego, w sposób zgodny z prawem i umożliwiający ich 
usunięcie bez szkody dla Przedmiotu Leasingu. Finansujący powstrzyma się od żądania usunięcia tych 
oznaczeń przez okres trwania Umowy Leasingu.  § 3.Opłata Leasingowa  3.1. Naliczanie Opłaty Leasingowej rozpocznie się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym Korzystający odebrał Przedmiot Leasingu lub, w którym Korzystający zobowiązany był odebrać 
Przedmiot Leasingu, zgodnie z §1.6 Ogólnych Warunków.  3.2. Wysokość Opłaty Leasingowej za Przedmiot Leasingu jest podana w Umowie Leasingu. Do kwoty Opłaty 
Leasingowej dolicza się należny podatek od towarów i usług. Opłata Leasingowa płatna jest, co miesiąc z góry, 
do siódmego (7) dnia miesiąca, którego dotyczy, na rachunek bankowy wskazany przez Finansującego, 
począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęto jej naliczanie. Użytkowanie Przedmiotu Leasingu w okresie od 
dnia odbioru Przedmiotu Leasingu do ostatniego dnia miesiąca, w którym odbiór Przedmiotu Leasingu nastąpił, 
podlega rozliczeniu w ramach opłaty administracyjnej, bądź niepełnej opłaty leasingowej bądź innej opłaty.  3.3. Finansujący raz na miesiąc dostarczy Korzystającemu fakturę opiewającą na Opłatę Leasingową. Faktura 
będzie wystawiana każdego pierwszego dnia miesiąca, którego dotyczy lub dnia następnego, jeżeli pierwszy 
dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy dla Banków.  3.4. Jeżeli Korzystający w Umowie Leasingu wyraził zgodę na obciążenie swojego rachunku bankowego poleceniem 
zapłaty na rzecz Finansującego i złożył odpowiednią dyspozycję w swoim Banku, to Finansujący będzie, 
każdego siódmego dnia miesiąca lub dnia następnego, jeżeli siódmy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy 
dla Banków, obciążał rachunek Korzystającego opłatami z tytułu Umowy Leasingu. 

3.5. Jeżeli cena zakupu Przedmiotu Leasingu płatna jest Dostawcy przez Finansującego, w części (zaliczka) lub całości, 
wcześniej niż na 7 dni przed ustaloną datą odbioru Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego, wówczas Finansujący 
może bądź wliczyć do podstawy wyliczenia Opłaty Leasingowej, dodatkowe poniesione przez niego koszty 
finansowania tymczasowego zakupu Przedmiotu Leasingu, bądź odrębnie obciążyć Korzystającego tymi kosztami. Na 
koszty finansowania tymczasowego składa się oprocentowanie, w wysokości stopy WIBOR plus marża użytej przy 
obliczaniu Opłaty Leasingowej, zapłaconej przez Finansującego ceny zakupu Przedmiotu 
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Leasingu, naliczane przez okres od dnia zapłaty części (zaliczka) lub całości ceny zakupu do 7 dnia przed 
ustaloną lub faktyczną datą odbioru Przedmiotu Leasingu.  3.6. Opłata Leasingowa, wyliczana jest w zależności od wyboru Korzystającego, dokonanego w Umowie Leasingu 
bądź to na podstawie 1-miesięcznej, bądź 3-miesięcznej, bądź 6-miesiecznej stopy oprocentowania WIBOR, 
zaokrąglonej do 2 miejsc po przecinku. Zmiana wysokości Opłaty Leasingowej, następuje 2 razy w roku w 
przypadku 6-miesięcznego WIBOR lub 4 razy w roku w przypadku 3-miesiecznego WIBOR lub, co miesiąc w 
przypadku 1-miesięcznego WIBOR. W przypadku 6-miesięcznego WIBOR Opłata Leasingowa w zmienionej 
wysokości zaczyna obowiązywać począwszy od drugiego miesiąca przypadającego po miesiącu kończącym 
dane półrocze. W przypadku 3-miesięcznego WIBOR Opłata Leasingowa w zmienionej wysokości zaczyna 
obowiązywać począwszy od drugiego miesiąca przypadającego po miesiącu kończącym dany kwartał. W 
przypadku 1-miesięcznego WIBOR Opłata Leasingowa w zmienionej wysokości zaczyna obowiązywać 
następnego miesiąca. Powyższych zmian nie dokonuje się, jeżeli stopa oprocentowania WIBOR różni się o 
mniej niż 0,25 punktu procentowego w stosunku do podstawy wyjściowej i zmiana Opłaty Leasingowej w wyniku 
zmiany stopy oprocentowania WIBOR wynosiłaby mniej niż 3,00 PLN miesięcznie. Porównania wysokości stopy 
oprocentowania WIBOR dokonuje się odpowiednio: w pierwszym dniu kolejnego półrocza bądź w pierwszym 
dniu kolejnego kwartału bądź każdego miesiąca. Pierwszą podstawą wyjściową do porównania wysokości stóp 
oprocentowania WIBOR, jest stopa oprocentowania WIBOR, wskazana w Umowie Leasingu. Kolejną podstawą 
wyjściową jest stopa oprocentowania WIBOR z dnia, w którym zostało dokonane porównanie wysokości stóp 
oprocentowania WIBOR w wyniku, którego doszło do zmiany Opłaty Leasingowej. Finansujący każdorazowo 
poinformuje na piśmie Korzystającego o zmianie wysokości Opłaty Leasingowej. Jeżeli stopa oprocentowania 
WIBOR nie będzie już ustalana, zostanie ona zastąpiona przez Finansującego, innym wskaźnikiem, 
sporządzanym przez oficjalną instytucję, najbardziej zbliżonym do WIBOR.  3.7. Korzystający nie jest upoważniony do kumulowania, potrącenia lub obniżania Opłaty Leasingowej ani potrącania 
jakichkolwiek swoich wierzytelności w stosunku do Finansującego wynikających z Umowy Leasingu lub innych 
stosunków prawnych łączących go z Finansującym, z innymi wierzytelnościami Finansującego w stosunku do 
niego wynikającymi z Umowy Leasingu, bez uprzedniej pisemnej zgody Finansującego. 

3.8. Jeśli Korzystający zawarł z Finansującym Umowę Serwisową, to Korzystający nie ponosi kosztów serwisowania 
Przedmiotu Leasingu, o których mowa w § 2.5 Ogólnych Warunków i ewentualnie innych kosztów, do 
ponoszenia których jest zobowiązany na podstawie Ogólnych Warunków, w zakresie i na zasadach wskazanych 
w Umowie Serwisowej. Wszelkie inne dodatkowe usługi lub czynności, nie objęte Ogólnymi Warunkami i Umową 
Serwisową, których wykonania podejmuje się Finansujący na zlecenie lub z inicjatywy Korzystającego lub w 
związku z wykonywaniem Umowy Leasingu, podlegają odrębnemu wynagrodzeniu, niewliczanemu do Opłaty 
Leasingowej. Dotyczy to w szczególności takich usług i czynności jak: sporządzenie aneksu do Umowy 
Leasingu, wydawanie duplikatu dokumentów, wydawanie zaświadczeń lub opinii o Korzystającym, wydawanie 
zgody na używanie Przedmiotu Leasingu przez osobę trzecią, wysłanie ponaglenia do zapłaty i innych 
szczegółowo określonych w obowiązującej u Finansującego Taryfie Opłat („Taryfa Opłat“). 

3.9. Jeżeli Korzystający nie dokona terminowo jakiejkolwiek płatności zgodnie z Umową Leasingu, jest on zobowiązany, do 
zapłaty zaległej płatności wraz z odsetkami za opóźnienie w wysokości 14,4% w skali roku, liczonymi od dnia 
wymagalności zaległej płatności do dnia jej zapłaty. Ponadto Korzystający jest zobowiązany do zwrotu wszystkich 
kosztów poniesionych przez Finansującego w związku z dochodzeniem jego roszczeń, w szczególności kosztów 
windykacji, kosztów postępowania dotyczącego odzyskania Przedmiotu Leasingu itp., w wysokości określonej w Taryfie 
Opłat obowiązującej u Finansującego lub według zwyczajowych stawek stosowanych na rynku.  3.10.Wszelkie opłaty uiszczane przez Korzystającego pokrywają w pierwszej kolejności: odsetki za zwłokę; opłaty 
określone w Taryfie Opłat, inne koszty uboczne, Opłaty Leasingowe. Za datę terminowej zapłaty wszelkich opłat 
wynikających z Umowy Leasingu, uważa się datę ich wpływu na konto Finansującego.  § 4.Ubezpieczenie / Likwidacja szkody  4.1. Korzystający jest zobowiązany, najpóźniej w dniu odbioru Przedmiotu Leasingu, a w przypadku leasingu zwrotnego w 
dniu zawarcia Umowy Leasingu, do zawarcia umowy pełnego ubezpieczenia majątkowego Przedmiotu Leasingu i 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku Pojazdu - w zakresie OC, NNW, AC i KR, w 
imieniu i na rzecz Finansującego, do pełnej wartości rynkowej Przedmiotu Leasingu i do posiadania takiego 
ubezpieczenia, co najmniej począwszy od takiego dnia aż do zakończenia okresu leasingu oraz do terminowej 
zapłaty wszelkich składek ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie winno zostać zawarte z powszechnie uznanym 
Zakładem Ubezpieczeń z listy przedstawionej przez Finansującego. Ewentualny udział własny ubezpieczonego 
w ubezpieczeniu i jego wysokość winny być uzgodnione z Finansującym. Korzystający zobowiązany jest do 
przekazania Finansującemu oryginału polisy AC i kopii polisy OC. Finansujący jest ubezpieczonym, a 
Korzystający jest płatnikiem składki ubezpieczeniowej. Korzystający jest zobowiązany do uiszczania wszelkich 
opłat związanych z ubezpieczeniem, bezpośrednio na rzecz ubezpieczyciela lub brokera ubezpieczeniowego. 
Jakiekolwiek świadczenia z ubezpieczenia zawartego przez Korzystającego w imieniu i na rzecz Finansującego, 
w odniesieniu do Przedmiotu Leasingu, w każdym przypadku przypadają w całości Finansującemu. Na pisemny 
wniosek Korzystającego, Finansujący może przejąć obowiązek ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu. Nie zmienia 
to jednak zobowiązania Korzystającego do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z przedmiotowego  
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ubezpieczenia. Wszelkie skutki niedopełnienia przez Korzystającego obowiązku ubezpieczenia Przedmiotu 
Leasingu lub nie uiszczenia w terminie składki ubezpieczeniowej, obciążają Korzystającego.  4.2. W przypadku powstania szkody w Przedmiocie Leasingu, Korzystający odpowiada wobec Finansującego za 
prawidłowe oraz niezwłoczne zgłoszenie szkody w zakładzie ubezpieczeń lub u brokera ubezpieczeniowego 
oraz do pisemnego powiadomienia Finansującego. Korzystający jest zobowiązany wykonać wszelkie niezbędne 
czynności, w celu zabezpieczenia Przedmiotu Leasingu i w celu spełnienia wszystkich innych warunków 
ubezpieczeniowych Przedmiotu Leasingu koniecznych dla wypłaty odszkodowania i/lub likwidacji szkody. 
Korzystający jest zobowiązany do udostępnienia Przedmiotu Leasingu w celu dokonania oceny technicznej 
przez rzeczoznawcę lub przedstawiciela zakładu ubezpieczeń lub brokera ubezpieczeniowego oraz wykonania 
jego naprawy w warsztacie wskazanym przez Finansującego oraz do przekazania Finansującemu 
szacunkowego kosztorysu naprawienia szkody.  4.3. W przypadku kradzieży, Korzystający zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie Policję i zakład 
ubezpieczeń oraz Finansującego. Korzystający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane 
brakiem zawiadomienia Policji o kradzieży.  4.4. Finansujący może jako ubezpieczony, według swego wyboru dochodzić roszczeń wobec zakładu ubezpieczeń 
samodzielnie albo może zlecić dochodzenie roszczeń Korzystającemu. Obie Strony zobowiązują się 
współpracować w zakresie likwidacji ewentualnych szkód i dochodzenia roszczeń. Korzystający jest 
zobowiązany do zwrotu Finansującemu wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez Finansującego 
roszczeń odszkodowawczych w stosunku do osób trzecich na skutek szkody powstałej w Przedmiocie Leasingu. 
W przypadku braku wypłacenia części lub całości odszkodowania z tytułu szkody w Przedmiocie Leasingu, bez 
względu na przyczynę takiego braku, Korzystający jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód, które 
powstały z tego tytułu po stronie Finansującego w terminie 7 dni od momentu otrzymania stosownego wezwania.  4.5. Powstanie zdarzeń powodujących szkody w Przedmiocie Leasingu, nie zwalnia Korzystającego z zobowiązań 
wynikających z Umowy Leasingu, w szczególności Korzystający nie jest zwolniony z terminowego uiszczania 
Opłat Leasingowych.  § 5.Czas trwania Umowy / Wypowiedzenie i Wygaśnięcie Umowy  5.1. Umowa Leasingu jest zawierana na czas oznaczony. Z zastrzeżeniem § 5.2 wcześniejsze rozwiązanie Umowy 
Leasingu jest możliwe tylko w drodze odrębnego pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Stronami.  5.2. Finansujący jest uprawniony do pisemnego wypowiedzenia Umowy Leasingu ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku naruszenia przez Korzystającego istotnych postanowień Umowy Leasingu, w szczególności w 
przypadku, gdy Korzystający odpowiednio:  5.2.1. znajduje się w zwłoce z płatnością, co najmniej jednej Opłaty Leasingowej lub innych wymagalnych 

płatności, mimo pisemnego wezwania do zapłaty i wyznaczenia mu w nim dodatkowego 14 – 
dniowego terminu do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu 
wyznaczonego terminu Umowa Leasingu zostanie wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym, lub 

5.2.2. narusza obowiązki dotyczące użytkowania i utrzymania w odpowiednim stanie Przedmiotu Leasingu i 
ponoszenia ciężarów związanych z posiadaniem Przedmiotu Leasingu lub bez zgody Finansującego 
dokonuje zmian w Przedmiocie Leasingu lub oddaje Przedmiot Leasingu do użytkowania osobie trzeciej 
lub obciąża go prawami osób trzecich bez zgody Finansującego i mimo pisemnego upomnienia wraz z 
wyznaczeniem 14-dniowego terminu do zaprzestania dokonywania naruszeń i/lub usunięcia ich 
skutków, nie przywróci stanu zgodnego z Umową Leasingu w tym terminie, lub  5.2.3. nie ustanowi wymaganego zabezpieczenia lub takie zabezpieczenie ustanowione na rzecz Finansującego 
wygaśnie, ulegnie zmniejszeniu lub straci na wartości i nie zostanie uzupełnione przez Korzystającego w 
terminie wskazanym przez Finansującego, lub  5.2.4. w inny sposób nie przestrzega innych warunków wynikających z Umowy Leasingu, w wyniku czego 
Finansujący ponosi szkodę lub powstaje zagrożenie powstania szkody dla Finansującego, lub  5.2.5. sytuacja gospodarcza Korzystającego ulegnie zasadniczemu pogorszeniu, które mogłoby 
spowodować niewypełnienie przez Korzystającego jego obowiązków, wynikających z Umowy Leasingu 
lub jeśli jakakolwiek inna Umowa Leasingu zawarta pomiędzy Finansującym a Korzystającym zostanie 
wypowiedziana przez Finansującego ze skutkiem natychmiastowym.  5.3. W przypadku wypowiedzenia Umowy Leasingu przez Finansującego na podstawie §5.2, Korzystający jest 

zobowiązany na swój koszt, do niezwłocznego zwrotu Przedmiotu Leasingu i zapłaty zaległych Opłat 
Leasingowych i innych należnych płatności wynikających z Umowy Leasingu, oraz łącznej sumy pozostałych 
Opłat Leasingowych przypadających do zapłaty za pozostały okres leasingu, uzgodniony w Umowie Leasingu. 
Powyższe nie narusza prawa Finansującego do dochodzenia dalej idących roszczeń takich jak żądanie 
odszkodowania za szkody w Przedmiocie Leasingu lub za ponadnormatywne zużycie Przedmiotu Leasingu.  5.4. W przypadku utraty lub całkowitego zniszczenia Przedmiotu Leasingu, Umowa Leasingu wygasa. W takim przypadku 
Korzystający jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania stanowiącego łączną sumę pozostałych Opłat Leasingowych 
i wszystkich innych opłat przypadających do zapłaty za pozostały okres leasingu, uzgodnionych w Umowie Leasingu 
zdyskontowanych 1-miesięczną lub 3-miesięczną lub 6- miesięczną stopą oprocentowania WIBOR pomniejszoną o 2 
punkty procentowe, zgodnie z wyborem dokonanym przez Korzystającego w Umowie  
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Leasingu, obowiązującą w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym doszło do 
wygaśnięcia Umowy. Powyższe nie narusza prawa Finansującego do dochodzenia zapłaty zaległych Opłat 
Leasingowych i innych należnych płatności wynikających z Umowy Leasingu. Ewentualne korzyści, jakie 
Finansujący uzyskał z tytułu naprawienia szkody lub wcześniejszego otrzymania sumy Opłat Leasingowych 
przypadających do zapłaty za pozostały okres leasingu lub z tytułu ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu lub jego 
zbycia, pomniejszają zobowiązania Korzystającego do zapłaty powyższego odszkodowania.  5.5. Jeżeli zachodzą przypadki, naruszeń Umowy Leasingu, wymienione w § 5.2, a nie doszło jeszcze do 
Wypowiedzenia Umowy Leasingu przez Finansującego, Finansujący jest uprawniony do czasowego odebrania 
Przedmiotu Leasingu Korzystającemu w sposób, o którym jest mowa w § 6.7.1. Czasowe odebranie Przedmiotu 
Leasingu nie zwalnia Korzystającego z obowiązku płacenia Opłat Leasingowych i uiszczania innych płatności. 
Koszty związane z takim odebraniem Przedmiotu Leasingu ponosi Korzystający.  § 6.Zakończenie Umowy Leasingu / Zwrot Przedmiotu Leasingu  6.1. Zakończenie Umowy Leasingu następuje z upływem okresu, na jaki została zawarta.  6.2. Po zakończeniu Umowy Leasingu, Korzystającemu przysługuje prawo do nabycia Przedmiotu Leasingu za 
Wartość Końcową netto ustaloną w Umowie Leasingu, powiększoną o podatek VAT („Wartość Końcowa”), z tym 
zastrzeżeniem, iż Wartość Końcowa nie może być niższa niż hipotetyczna wartość netto Przedmiotu Leasingu 
lub prawo do przedłużenia użytkowania Przedmiotu Leasingu na podstawie zawartej z Finansującym kolejnej 
Umowy Leasingu, pod warunkiem, że:  6.2.1. Korzystający zgłosi na piśmie, nie później niż na 30 dni przed zakończeniem Umowy Leasingu 

zamiar nabycia, albo dalszego użytkowania Przedmiotu Leasingu,  6.2.2. Korzystający opłacił wszystkie należne Opłaty Leasingowe oraz inne należności wynikające z Umowy 
Leasingu. 

6.3. W przypadku zadeklarowania przez Korzystającego kupna Przedmiotu Leasingu, Korzystający zobowiązany jest 
w terminie nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem Umowy Leasingu, wpłacić na konto Finansującego kwotę 
równą Wartości Końcowej Przedmiotu Leasingu. Natomiast w przypadku zamiaru dalszego użytkowania 
Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego, Finansujący przedstawi Korzystającemu ofertę przedłużenia 
leasingu. Jeżeli strony dojdą do porozumienia, przedłużenie okresu leasingu może nastąpić według wyboru 
Finansującego bądź w formie aneksu do Umowy Leasingu bądź nowej Umowy Leasingu, najpóźniej w dniu 
zakończenia dotychczasowej Umowy Leasingu.  6.4. Finansujący może sprzedać Przedmiot Leasingu osobie trzeciej, którą Korzystający wskaże na piśmie nie później niż 
na 30 dni przed zakończeniem Umowy Leasingu, która nie później niż na 14 dni przed zakończeniem Umowy 
Leasingu, złoży Finansującemu pisemne zobowiązanie, że następnego dnia po zakończeniu Umowy Leasingu, 
nabędzie Przedmiot Leasingu na własność za cenę sprzedaży, odpowiadającą wartości rynkowej Przedmiotu Leasingu. 
W przypadku złożenia takiego zobowiązania przez osobę trzecią i sprzedaży jej Przedmiotu Leasingu, wówczas 
Finansujący zobowiązuje się wypłacić Korzystającemu kwotę w wysokości różnicy pomiędzy ceną sprzedaży netto a 
Wartością Końcową netto, tylko wtedy, gdy cena sprzedaży netto jest wyższa niż Wartość Końcowa netto i nie 
wcześniej niż po otrzymaniu ceny sprzedaży brutto za Przedmiot Leasingu.  6.5. Jeżeli Korzystający nie skorzysta z uprawnień, o których mowa powyżej w § 6.2, § 6.3, zobowiązany jest do 
zwrotu w dniu zakończenia Umowy Leasingu, Przedmiotu Leasingu na swój koszt i ryzyko we wskazane przez 
Finansującego miejsce, ewentualnie za zgodą Finansującego, umożliwi mu odbiór Przedmiotu Leasingu z 
miejsca, w którym się znajduje. Wraz z Przedmiotem Leasingu Korzystający jest zobowiązany zwrócić wszystkie 
klucze, książki serwisowe i inne dokumenty oraz akcesoria i urządzenia nabyte dodatkowo, zgodnie z Umową 
Leasingu. Korzystający zobowiązuje się zwrócić Przedmiot Leasingu umyty i bez jakichkolwiek oznaczeń, które 
umieścił na nim zgodnie z § 2.14. Finansujący lub jego upoważniony przedstawiciel sprawdzi ogólny stan 
techniczny Przedmiotu Leasingu. W przypadku wykrycia przez niego jakichkolwiek szkód niezgłoszonych przez 
Korzystającego lub innych wad i usterek przekraczających zakres normalnego zużycia Przedmiotu Leasingu, 
właściwego dla Przedmiotu Leasingu o podobnym wieku i zużyciu na skutek prawidłowego używania zgodnie z 
Umową leasingu, Finansujący jest uprawniony do obciążenia Korzystającego wszelkimi kosztami związanymi z 
naprawą Przedmiotu Leasingu lub obciążenia go odszkodowaniem w kwocie równej utraconej przez Przedmiot 
Leasingu wartości. W razie wątpliwości Korzystającego, co do stopnia zużycia Przedmiotu Leasingu i 
konieczności przeprowadzenia jego napraw, ich ocena nastąpi przez niezależnego rzeczoznawcę, 
wyznaczonego przez Finansującego na koszt Korzystającego. Ocena dokonana przez takiego rzeczoznawcę 
jest ostateczna dla Stron. Korzystający zobowiązuje się dokonać zapłaty powyższych kosztów lub 
odszkodowania w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Finansującego.  6.6. Przedmiot Leasingu będzie uważany za zwrócony w chwili podpisania przez obydwie Strony Protokołu 
Odbiorczego („Protokół Odbiorczy”). Protokół Odbiorczy zawiera opis stanu technicznego Przedmiotu 
Leasingu, jak również, w przypadku Pojazdu, odczyt licznika przebiegu kilometrów.  6.7. Jeżeli Korzystający nie zwróci Przedmiotu Leasingu w sposób opisany powyżej w § 6.1 i § 6.5 lub w § 5.3, 
Finansujący, niezależnie od innych przysługujących mu roszczeń jest uprawniony do: 
6.7.1. Odzyskania, na koszt Korzystającego, posiadania Przedmiotu Leasingu, bez konieczności 

wcześniejszego zawiadomienia Korzystającego i uzyskiwania tytułu wykonawczego lub innego 
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urzędowego upoważnienia. Korzystający niniejszym wyraża zgodę, aby Finansujący lub/i podmioty przez 
niego uprawnione weszły na teren, gdzie znajduje się Przedmiot Leasingu i przejęli go w posiadanie. 
Jeżeli Przedmiot Leasingu jest połączony z cudzą własnością, Finansujący jest upoważniony do ich 
rozdzielenia. Finansujący może po trzech miesiącach usunąć i zniszczyć lub oddać na przechowanie 
rzeczy pozostawione w Przedmiocie Leasingu, na koszt Korzystającego, bez prawa do odszkodowania 
dla Korzystającego;  6.7.2. Żądania od Korzystającego zapłaty kary umownej w wysokości równej dwukrotnej Miesięcznej 
Opłacie Leasingowej za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania z Przedmiotu Leasingu. 
W przypadku powstania szkody przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej Finansujący 
jest uprawniony do dochodzenia od Korzystającego odszkodowania w pełnej wysokości.  § 7.Postanowienia końcowe  7.1. Finansujący może żądać od Korzystającego zabezpieczenia swoich roszczeń wynikających z Umowy Leasingu 

w formie kaucji, gwarancji bankowej, weksla in blanco, poręczenia wekslowego lub cywilnego lub w innej formie 
dopuszczonej przez prawo. Złożone przez Korzystającego zabezpieczenie, zabezpiecza wszelkie roszczenia 
Finansującego wynikające z Umowy Leasingu, w szczególności te związane z używaniem Przedmiotu Leasingu 
przez Korzystającego. W przypadku, gdy z zabezpieczenia zaspokajane są roszczenia Finansującego, 
Korzystający na żądanie Finansującego jest zobowiązany do niezwłocznego uzupełnienia lub ustanowienia 
nowego zabezpieczenia. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie kaucji, Finansujący deponuje ją na 
koncie bankowym. Po zakończeniu Umowy Leasingu, Finansujący zwraca Korzystającemu w terminie 30 dni, 
kaucję po potrąceniu z niej ewentualnych roszczeń i wierzytelności należnych mu zgodnie z postanowieniami 
Umowy Leasingu.  7.2. Strony są wzajemnie zobowiązane do niezwłocznego zawiadomienia się w formie pisemnej o zmianie swojej 
siedziby lub adresu. Oświadczenie Strony wysłane na ostatnio znany jej adres drugiej Strony, uważa się za 
skutecznie doręczone.  7.3. W przypadku, gdyby sytuacja gospodarcza Korzystającego zasadniczo pogorszyła się lub gdyby w okresie 
obowiązywania Umowy Leasingu, wystąpiło jakiekolwiek zdarzenie lub zostałaby podjęta jakakolwiek decyzja, 
mogąca mieć istotny negatywny wpływ na działalność lub sytuację finansową Korzystającego lub gdyby 
nastąpiła zmiana akcjonariusza lub wspólnika posiadającego większość akcji, Finansujący, nie uchybiając swoim 
uprawnieniom wynikającym z § 5.2.5, jest uprawniony do zażądania dodatkowych gwarancji i zabezpieczeń 
zapłaty swoich należności na mocy zawartej Umowy Leasingu. Korzystający ma obowiązek niezwłocznie 
zawiadomić Finansującego o powyższych okolicznościach w przypadku ich wystąpienia.  7.4. Na żądanie Finansującego, Korzystający dostarczy dokumenty finansowe, dotyczące jego sytuacji finansowej, w 
szczególności roczne sprawozdania finansowe, deklaracje i zeznania podatkowe, opinie biegłych rewidentów oraz 
wszelkie inne dokumenty i sprawozdania pomocne w ocenie sytuacji gospodarczej i finansowej Korzystającego.  7.5. Finansujący jest uprawniony do przeniesienia w całości lub w części jego praw i obowiązków z Umowy Leasingu 
na rzecz osób trzecich, bez zgody Korzystającego, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 
Korzystającego.  7.6. Wszelkie informacje udzielone sobie wzajemnie przez Strony, w związku z ubieganiem się o zawarcie, 
zawarciem i wykonywaniem Umowy Leasingu są poufne. Strona, która otrzymała takie informacje, nie może ich 
ujawniać żadnej osobie trzeciej, ani też wykorzystywać takich informacji wbrew ich przeznaczeniu, we własnej 
działalności, bez względu na to, czy doszło do podpisania Umowy Leasingu czy nie. Strona naruszająca 
powyższy obowiązek będzie odpowiedzialna z tytułu ewentualnych szkód powstałych u drugiej Strony.  7.7. Wszelkie spory, rozbieżności lub roszczenia wynikające z lub związane z Umową Leasingu będą rozwiązywane 
polubownie. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie sporu w sposób polubowny nie jest możliwe, w terminie 14 dni od 
daty pisemnego wezwania drugiej Strony do rozwiązania sporu, taki spór, zostanie poddany rozstrzygnięciu 
przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Finansującego. 

7.8. Umowa Leasingu podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nim jest interpretowana.  7.9. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy Leasingu wymagają pod rygorem nieważności zgody Stron wyrażonej 
w formie pisemnej. 

  
 
Korzystający oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Leasingu Operacyjnego oraz, że je akceptuje, 
na dowód czego, podpisuje niniejszy dokument w dniu wskazanym poniżej. 
    
 
Data _________________ 
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DEKLARACJA WEKSLOWA 
 
Korzystający, (zwana dalej jako ”Wystawca”) niniejszym, jako wystawca weksla 
własnego in blanco oświadcza, że 
 
tytułem zabezpieczenia wszelkich wierzytelności powstałych lub mogących w przyszłości powstać z Umowy 
Leasingu nr 0000 000000 (dalej zwana jako „Umowa”) zawartej pomiędzy Wystawcą a Finansującym 
 wystawia weksel własny in blanco na rzecz Finansującego. 
 
Wystawca oświadcza, że w razie niewykonania lub niewłaściwego wykonania jakichkolwiek obowiązków 
wynikających z Umowy, a w szczególności niezapłacenia w całości lub w części jakichkolwiek 
należności wynikających z Umowy, 
 
Finansujący będzie uprawniony do:  1. wypełnienia weksla w każdym czasie na kwotę obejmującą łącznie wartość wszystkich 

niezapłaconych należności Wystawcy wobec Finansującego wraz z odsetkami oraz wszelkich 
innych opłat, kosztów lub kar umownych wynikających z Umowy, a ponadto wszelkich poniesionych 
kosztów windykacji tych należności oraz kosztów procesowych w przypadku dochodzenia zapłaty z 
weksla w postępowaniu sądowym,  2. opatrzenia weksla wybraną przez siebie datą i miejscem płatności,  3. opatrzenia weksla klauzulą „bez protestu”,  4. naliczania odsetek ustawowych od wartości sumy wekslowej począwszy od daty płatności weksla 

 
i powiadomi o tym Wystawcę listem poleconym wyznaczając datę zapłaty weksla. 
 
Wystawca oświadcza i zobowiązuje się, że w razie pisemnego wezwania przez Finansującego do wykupu 
wypełnionego weksla listem poleconym wysłanym przynajmniej na 7 dni przed datą płatności weksla na 
adres siedziby Wystawcy, zapłaci kwotę weksla bez protestu, na pierwsze żądanie i w terminie wyznaczonym 
w wezwaniu do zapłaty. 
 
W przypadku zmiany adresu siedziby Wystawcy wezwanie do zapłaty wysłane pod nieaktualny adres uważa 
się za doręczone skutecznie, chyba, że Wystawca uprzednio poinformuje pisemnie Finansującego o zmianie 
adresu siedziby. 
 
Wszelkie spory wynikające z weksla rozpatruje właściwy Sąd Gospodarczy. 
 
Weksel podlega zwrotowi Wystawcy, na jego żądanie, wyłącznie po uiszczeniu wszelkich należności 
wynikających z Umowy, bezpośrednio do Wystawcy lub listem poleconym wysłanym na adres 
siedziby Wystawcy. 
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„TARYFA OPŁAT”  

TYP USŁUGI WYSOKOŚĆ OPŁATY LUB STAWKI % 
  

Potwierdzenie salda umowy Bez opłat 
  

Opinia o Korzystającym 75,00 PLN* 
  Opłata manipulacyjna (związana z koniecznością rejestracji 300,00 PLN* 
Pojazdu osobowego zakupionego w Polsce). Opłata nie  
obejmuje tablic indywidualnych.  

  Opłata manipulacyjna (związana z koniecznością rejestracji 1.200,00 PLN* 
Pojazdu osobowego zakupionego poza granicami  
Polski). Opłata nie obejmuje tablic indywidualnych,  
kosztów wyrejestrowania Pojazdu za granicą, tłumaczeń  
dokumentów, wyceny Pojazdu.  

  Opłata manipulacyjna (związana z koniecznością rejestracji 700,00 PLN* 
Pojazdu ciężarowego zakupionego poza granicami  
Polski). Opłata nie obejmuje tablic indywidualnych,  
kosztów wyrejestrowania Pojazdu za granicą, tłumaczeń  
dokumentów, wyceny Pojazdu.  

  Wydanie kolejnego dowodu rejestracyjnego i/lub tablic 220,00 PLN* 
rejestracyjnych / wyrobienie nalepki  

  

Zmiana wpisu w dowodzie rejestracyjnym 220,00 PLN* 
  

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego 220,00 PLN* 
  

Ustalenie adresu dla korespondencji 150,00 PLN* 
  Przygotowanie raportu – zestawienia dla Klienta – zgodnie z 150,00 PLN* 
zaleceniem  

  

Opłaty za każde upomnienia 40,00 PLN* 
  Podwyższenie lub obniżenie wartości umowy, zmiana 220,00 PLN* 
parametrów leasingu  

  

Przedterminowe rozwiązanie umowy (jednorazowa spłata) 900,00 PLN* 
  

Skrócenie umowy leasingu 1% wartości początkowej przedmiotu leasingu netto* 
  

Przedłużenie umowy leasingu 0,5% wartości początkowej przedmiotu leasingu netto* 
  

Przejęcie długu 0,5% wartości początkowej przedmiotu leasingu netto* 
  Zmiana terminu spłaty Pierwsza zmiana terminu spłaty 100,00 PLN*, kolejne 
 250,00 PLN* 
  Brak informacji o wznowieniu polisy w terminie określonym 2% wartości początkowej przedmiotu leasingu netto* 
w OWL  

  Brak wypowiedzenia ubezpieczenia OC w przypadku 4% wartości początkowej przedmiotu leasingu netto* 
zmiany zakładu ubezpieczeń w trakcie trwania umowy  

  

Zawarcie porozumienia o spłacie zadłużenia 1.000,00 PLN* 
  Opłata windykacyjna Wszystkie koszty własne i obce poniesione przez F + 
 500,00 PLN* 
  

Opłata za odbiór PL w wyniku procesu windykacyjnego 1% wartości rynkowej przejętego PL 
  

Zarządzanie 50,00 PLN* miesięcznie 
  

Karta paliwowa 10,00 PLN* miesięcznie 
  

Inne wg indywidualnych ustaleń 
   *Na każdą powyższą kwotę wystawiona zostanie faktura VAT. 


