Porozumienie do Umowy Leasingu nr ……….
zawarte w dniu ……………………w Warszawie, pomiędzy:

…………………………………………………………….,
reprezentowaną przez osobę podpisaną pod niniejszym porozumieniem:

zwaną dalej „Finansującym”
a
…………………………………………………………….

reprezentowanym przez:
………………………………………
zwanym dalej „Korzystającym”
Finansujący oraz Korzystający będą dalej łącznie nazywani „Stronami” lub każde z osobna „Stroną”.
Zważywszy że:
a) Strony są związane Umową leasingu nr …………, (dalej jako „Umowa”),
b) na
podstawie
Umowy
Finansujący
oddał
Korzystającemu
do
korzystania
pojazd
……………………………….. (dalej jako „Przedmiot Leasingu”),
c) w dniu ……………………… Przedmiotu Leasingu uległ uszkodzeniu (dalej jako „Szkoda”), za Szkodę
odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy Szkody ………………………….. (dalej jako
„Ubezpieczyciel”), w związku z zawartą umową obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu.
Strony postanowiły zgodnie co następuje:

§1
1. Korzystający oświadcza, iż:
a) sprawca Szkody i Ubezpieczyciel uznali swoją odpowiedzialność za Szkodę,
b) Szkoda ma charakter szkody częściowej,
c) Korzystający nie pozostaje w opóźnieniu co do zapłaty jakiejkolwiek należności wynikającej
z jakiejkolwiek umowy zawartej z Finansującym,
d) naprawa Przedmiotu Leasingu nie została wykonana a Korzystający nie stał się nabywcą
usługi dotyczącej naprawy Przedmiotu Leasingu, w szczególności nie została wystawiona
faktura z tytułu naprawy Przedmiotu Leasingu, która jako nabywcę wskazuje Korzystającego.
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2. Mając na uwadze powyższe, Finansujący niniejszym upoważnia Korzystającego do zlecenia
naprawy Przedmiotu Leasingu punktowi serwisowemu wskazanemu przez Korzystającego,
w imieniu Finansującego, w granicach w jakich Ubezpieczyciel uznał swoją odpowiedzialność za
naprawę Szkody. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony postanawiają, iż Korzystający nie jest
upoważniony do zlecenia naprawy Przedmiotu Leasingu poza zakresem naprawy uznanym przez
Ubezpieczyciela.
3. Zlecenie naprawy przez Korzystającego w imieniu Finansującego, oznacza w szczególności,
że Korzystający pozostanie odpowiedzialny za wybór punktu serwisowego i jakość naprawy.
Korzystający pozostaje zobowiązany do utrzymywania Przedmiotu Leasingu w stanie
niepogorszonym. Korzystający będzie zobowiązany do dokonania wszelkich czynności
faktycznych związanych z naprawą, do czego Finansujący go niniejszym upoważnia.
4. Zlecenie naprawy w imieniu Korzystającego, brak jej dokonania przez punkt serwisowy lub
nieprawidłowe jej wykonanie, nie upoważnia Korzystającego do zaprzestania płatności
wynikających z Umowy.
5. Strony zgodnie ustalają, że zapłata przez Finansującego kwoty podatku VAT związanego
z naprawą Przedmiotu Leasingu nastąpi nie wcześniej niż:
a) po dokonaniu pełnej naprawy Przedmiotu Leasingu przez punkt serwisowy,
b) po wystawieniu przez podmiot dokonujący naprawy faktury VAT na Finansującego,
uwzględniającej wartość dokonanej naprawy,
c) po złożeniu przez ten podmiot w formie pisemnej oświadczenia Finansującemu, że kwota
netto przysługująca z tytułu naprawy Przedmiotu Leasingu została zapłacona przez
Ubezpieczyciela lub przesłania potwierdzenia przelewu kwoty netto przez Ubezpieczyciela na
rachunek punktu serwisowego, lub przesłania decyzji Ubezpieczyciela dot. wypłaty kwoty
netto.
Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez
punkt serwisowy.
6. W przypadku w którym okaże się, iż naprawa Przedmiotu Leasingu (w ocenie punktu
serwisowego), przekracza wartość określoną przez Ubezpieczyciela lub powstanie spór co do
wartości naprawy, w szczególności jeśli kwota naprawy netto wskazana przez Ubezpieczyciela
jest niższa niż kwota netto naprawy określona przez punkt serwisowy, zlecenie naprawy w imieniu
Finansującego jest możliwe przy spełnieniu poniższych warunków:
a) Korzystający niezwłocznie powiadomi Finansującego o ostatecznym stanowisku
Ubezpieczyciela, ze wskazaniem część naprawy Szkody kwestionowanej przez
Ubezpieczyciela oraz uzasadnieniem stanowiska Ubezpieczyciela,
b) Korzystający wpłaci na rachunek Finansującego kwotę odpowiadającą różnicy pomiędzy
wartością netto naprawy wskazaną przez Ubezpieczyciela a wartością naprawy netto
określoną przez punkt serwisowy w terminie określonym w dokumencie księgowym
wskazanym przez Finansującego.
7. Zapłata przez Finansującego kwoty podatku VAT związanego z naprawą Przedmiotu Leasingu
o której mowa w ust. 6, wraz z kwotą netto nie uznaną przez Ubezpieczyciela nastąpi przy
zaistnieniu okoliczności o których mowa w ust. 6 oraz po spełnieniu poniższych warunków:
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a) Przedmiot Leasingu zostanie w pełni naprawiony przez punkt serwisowy,
b) punkt serwisowy wystawi fakturę VAT wskazującą Finansującego jako nabywcę usługi,
uwzględniającej wartość dokonanej naprawy,
c) punkt serwisowy w formie pisemnej złoży oświadczenie Finansującemu, iż kwota netto
przysługująca z tytułu naprawy Przedmiotu Leasingu nie kwestionowana przez
Ubezpieczyciela została zapłacona przez Ubezpieczyciela lub prześle potwierdzenie przelewu
tej kwoty netto przez Ubezpieczyciela na rachunek punktu serwisowego, lub prześle decyzję
Ubezpieczyciela dot. wypłaty tej kwoty netto.
Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez
punkt serwisowy.
8. W przypadku o którym mowa w ust. 6 i 7 i po zapłacie przez Korzystającego kwoty określonej
w ust. 6 lit. b oraz po dokonaniu rozliczenia faktury wystawionej przez punkt serwisowy,
Finansujący przeleje na Korzystającego w drodze odrębnego porozumienia roszczenia
wynikające z braku zapłaty pełnej kwoty naprawy Szkody przez Ubezpieczyciela.
9. W przypadku w którym kwota określona w ust. 6 lit. b nie będzie wystarczająca do pokrycia
kosztów netto naprawy Korzystający jest zobowiązany do dokonania dopłaty na pierwsze
wezwanie Finansującego.
10. Zastrzega się, że Finansujący nie ponosi względem Korzystającego żadnej odpowiedzialności
związanej z naprawą Przedmiotu Leasingu, z wyjątkiem obowiązków wyraźnie przyjętych
w niniejszym Porozumieniu, przy spełnieniu wszystkich jego warunków. W przypadku zlecenia
naprawy przez Korzystającego w imieniu Finansującego, Korzystający zwalnia Finansującego
z wszelkich innych zobowiązań związanych z naprawą Przedmiotu Leasingu.
11. W przypadku w którym Korzystający popadnie w opóźnienie co do zapłaty jakiejkolwiek
należności wynikającej z jakiejkolwiek umowy zawartej z Finansującym, po zawarciu niniejszego
Porozumienia, Korzystający zobowiązany jest uzyskać dodatkowe potwierdzenie Finansującego
dotyczące zlecenia naprawy Przedmiotu Leasingu w jego imieniu.
12. Korzystający zobowiązuje się do takiego wykonywania niniejszego Porozumienia oraz naprawy
Przedmiotu Leasingu tak aby punkt serwisowy nie występował przeciwko Finansującemu
z żądaniem zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko Finansującemu, wynikających
z naprawy Przedmiotu Leasingu. W tym zakresie Korzystający przyjmuje na siebie
odpowiedzialność w trybie art. 473 ustawy kodeks cywilny na zasadzie ryzyka.
13. W przypadku wystąpienia z roszczeniami o których mowa w ust. 12, Korzystający w każdym
przypadku zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność z tytułu takich roszczeń. Jeśli takie
roszczenie zostanie zgłoszone przeciw Finansującemu, Korzystający zobowiązuje się na własny
koszt wstąpić na miejsce Finansującego w każdym możliwym aspekcie i zaspokoić uzasadnione
roszczenia punktu serwisowego. W przypadku, gdy to Finansujący będzie zobowiązany zaspokoić
roszczenia punktu serwisowego, na mocy wyroku sądowego, innego tytułu wykonawczego, bądź
ugody, Korzystający zobowiązuje się zwrócić Finansującemu zapłaconą kwotę wraz
z poniesionymi przez Finansującego kosztami (w tym kosztami sądowymi i pełnymi kosztami
zastępstwa procesowego) w terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania przez Finansującego.
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14. Korzystający ma obowiązek poinformować punkt serwisowy któremu zlecono naprawę
Przedmiotu Leasingu o warunkach niniejszego Porozumienia i zasadach rozliczenia naprawy
Przedmiotu Leasingu. W szczególności Korzystający zobowiązany jest do poinformowania punktu
serwisowego o zasadach rozliczenia w przypadku określonym w ust. 6 i 7.
15. W przypadku uznania przez organy podatkowe, iż w wyniku zawarcia niniejszego Porozumienia
i zlecenia naprawy Przedmiotu Leasingu w imieniu Finansującego, bądź w wyniku naruszenia
jego postanowień przez Korzystającego, Finansujący jest zobowiązany do poniesienia
jakichkolwiek dalszych kosztów związanych z naprawą Przedmiotu Leasingu, Korzystający
zobowiązuje się do pokrycia tychże kosztów w pełnym zakresie. Zdanie poprzednie ma
w szczególności zastosowanie w sytuacji w której oświadczenia Korzystającego złożone
w niniejszym Porozumieniu okażą się nierzetelne, bądź Korzystający uchybi swoim obowiązkom
określonym w niniejszym Porozumieniu.
16. W przypadku powstania roszczeń wobec Finansującego, określonych w ust. 15 powyżej,
Korzystający zobowiązany jest do ich zapłaty po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od
Finansującego.

§2
1. Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianom.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………………..
Za Korzystającego

…………………………………………..
Za Finansującego
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