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 Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu nr:                                                                                            

OGÓLNE WARUNKI LEASINGU 
 

§1.  Postanowienia ogólne 

1.1.  Terminy pisane w niniejszych Ogólnych Warunkach Leasingu z dużej litery mają specyficzne znaczenie nadane im odpowiednio w Umowie albo niniejszych Ogólnych Warunkach Leasingu 
(Ogólne Warunki Leasingu lub OWL). 

1.2.  Oświadczenia Korzystającego: 

1.2.1.  Korzystający oświadcza, że nie toczy się przeciwko niemu, ani nie jest on zagrożony, żadnym postępowaniem sądowym, arbitrażowym, administracyjnym lub egzekucyjnym, ani też nie 
zachodzą żadne inne okoliczności: (i) mogące mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową lub prawną Korzystającego, lub (ii) zagrażające wykonaniu przez niego Umowy. 

1.2.2.  Korzystający oświadcza, że wszelkie przekazane Finansującemu informacje i dokumenty są prawdziwe, kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym według stanu na dzień ich przekazania 
oraz pozostaną takimi w dniu rozpoczęcia Okresu Leasingu. 

1.2.3.  Korzystający podjął wszelkie działania (w tym zapewnił realizację wszelkich wymagań prawnych i swoich wymagań korporacyjnych), złożył wszelkie stosowne oświadczenia oraz sporządził 

wszelkie dokumenty, jakie są lub mogą być niezbędne dla zapewnienia ważności oraz wykonania Umowy, a także będzie podejmował wszelkie takie działania w przyszłości. 

1.2.4.  Jeżeli którekolwiek z zapewnień złożonych przez Korzystającego w niniejszym paragrafie okaże się nieprawdziwe lub niepełne w chwili jego składania lub w dniu rozpoczęcia Okresu 
Leasingu, Korzystający będzie zobowiązany do wyrównania Finansującemu wszelkich związanych z tym stanem rzeczy szkód. 

1.2.5.  Korzystający jest świadomy, że Finansujący nie wspiera ani nie uczestniczy w przedsięwzięciach w jurysdykcjach objętych legalnymi embargami, sankcjami lub podobnymi środkami w 
odniesieniu do wszystkich jurysdykcji, w których Finansujący prowadzi działalność. Korzystający potwierdza, że nie posiada biur, inwestycji, nie prowadzi ani nie planuje prowadzić działalności 

w krajach lub regionach objętych sankcjami, embargami lub podobnymi środkami nałożonymi przez US OFAC, Unię Europejską, rząd Republiki Francuskiej, rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
lub jakikolwiek inny organ uprawniony do nakładania sankcji (obecnie w szczególności, ale nie wyłącznie, Korea Północna, Kuba, Syria, Sudan, Iran oraz region Krymu), a w przeciwnym 
wypadku Korzystający należycie poinformował Finansującego o fakcie posiadania biur, inwestycji, prowadzenia lub planowania prowadzenia działalności w krajach lub regionach objętych 

takimi sankcjami, embargami. 

1.3.  Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania. Jednakże Finansujący stanie się zobowiązany do nabycia i przekazania Korzystającemu Przedmiotu Leasingu pod następującymi warunkami, 
które muszą być łącznie spełnione: (i) ustanowienia zabezpieczeń (§2.17 Umowy); (ii) zapłaty Pierwszej Raty w kwocie brutto (§2.9 Umowy), a jeżeli Przedmiot Leasingu jest amortyzowany 

dla celów podatkowych przez Korzystającego – w kwocie netto; (iii) zapłaty Opłaty Manipulacyjnej w kwocie brutto (§2.10 Umowy); (iv) zapłaty podatku VAT od sumy wszystkich płatności 
leasingowych, w przypadku, gdy Przedmiot Leasingu jest amortyzowany dla celów podatkowych przez Korzystającego; (v) zawarcia Umowy Dostawy przez Finansującego, Dostawcę oraz 
ewentualnie Korzystającego. W wypadku, gdy warunki opisane w pkt. (i) – (iv) nie zostaną spełnione przed upływem Przewidywanego Terminu Dostawy (§2.6 Umowy) Przedmiotu Leasingu, 

Finansujący może od umowy odstąpić, przy czym Finansujący, pomimo odstąpienia od Umowy, zachowuje roszczenie o zapłatę Opłaty Manipulacyjnej oraz odszkodowania w wysokości 
równej sumie: (i) wszystkich płatności dokonanych przez Finansującego do Dostawcy na poczet dostawy Przedmiotu Leasingu; oraz (ii) wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez 
Finansującego związanych z nabyciem Przedmiotu Leasingu. (odszkodowanie nie może przewyższyć rzeczywistej straty poniesionej przez Finansującego). Finansujący może również żądać 

zaspokojenia przez Korzystającego wszelkich roszczeń Dostawcy Finansującego związanych z naruszeniem lub odstąpieniem od Umowy Dostawy. W wypadku, gdy warunek opisany w pkt 
(v) wyżej nie zostanie spełniony przed upływem Przewidywanego Terminu Dostawy (§2.6 Umowy) Przedmiotu Leasingu, Korzystający może od umowy odstąpić, przy czym Finansujący, 
obowiązany jest do zwrotu na rzecz Korzystającego wszelkich płatności uiszczonych przez Korzystającego na rzecz Finansującego. 

§2.  Przedmiot Leasingu 

2.1.  Przedmiotem Leasingu są podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne określone w §2 Umowy („Przedmiot Leasingu”), które zostaną nabyte od wskazanego 

przez Korzystającego dostawcy („Dostawca”) na warunkach uzgodnionych przez Korzystającego opisanych w umowie dostawy, fakturze Dostawcy lub innym stosownym dokumencie 
stanowiącym ekwiwalent umowy dostawy („Umowa Dostawy”) celem przekazania na czas oznaczony Korzystającemu do używania. 

2.2.  Korzystający dokonuje wyboru Przedmiotu Leasingu oraz Dostawcy poprzez zaakceptowanie specyfikacji Przedmiotu Leasingu ((i)znajdującej się w § 2 ust. 1-5 Umowy lub (ii) opisanej w 

treści odrębnego dokumentu „Specyfikacja Przedmiotu Leasingu” lub (iii) w postaci projektu umowy dostawy). Z tego względu Korzystający jest wyłącznie odpowiedzialny i ponosi wyłączne 
ryzyko w związku z: (i) wyborem Przedmiotu Leasingu; (ii) wyborem i oceną Dostawcy; (iii) ustaleniem warunków nabycia Przedmiotu Leasingu; (iv) przygotowaniem i zawarciem Umowy 
Dostawy; oraz (v) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Dostawy przez Dostawcę (w tym opóźnieniem dostawy albo niedostarczeniem Przedmiotu Leasingu). Korzystający 

zobowiązany jest do zapewnienia, aby Przedmiot Leasingu przed jego nabyciem przez Finansującego od Dostawcy posiadał wszelkie wymagane prawem decyzje, postanowienia, 
homologacje, oznakowanie zgodności (CE) oraz certyfikaty dopuszczające Przedmiot Leasingu do użytku albo wymagane w związku z jego wprowadzeniem do obrotu, w tym w szczególności 
deklarację zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, a jeżeli wymagają tego właściwe przepisy także certyfikat zgodności wydany przez właściwą jednostkę 

certyfikującą („Dokumentacja Zgodności”). W szczególności Korzystający zobowiązany jest do zbadania poprawności Dokumentacji Zgodności przedstawionej przez Dostawcę. Korzystający 
oświadcza, że nabycie Przedmiotu Leasingu przez Finansującego nie spowoduje utraty praw wynikających z Dokumentacji Zgodności. Niezależnie jednak od zobowiązania Korzystającego, 
o którym mowa powyżej, Finansujący uprawniony jest do zlecenia profesjonalnemu podmiotowi przeprowadzenia weryfikacji poprawności Dokumentacji Zgodności oraz do refakturowania 

wszelkich związanych z tym kosztów na Korzystającego. W wypadku nałożenia na Finansującego jakichkolwiek grzywien lub kar albo wystąpienia przez jakikolwiek podmiot przeciwko 
Finansującemu z roszczeniami związanymi z niezachowaniem przepisów dotyczących Dokumentacji Zgodności Korzystający zwolni Finansującego z wszelkiej związanej z tym 

odpowiedzialności oraz naprawi wszelką związaną z tym szkodę poniesioną przez Finansującego. 

2.3.  W przypadku, gdy Przedmiot Leasingu podlega obowiązkowi rejestracji, Finansujący ma prawo (lecz nie obowiązek) zastrzec w Umowie Dostawy, że: (i) zapłata za Przedmiot Leasingu 
nastąpi dopiero po skutecznej rejestracji Przedmiotu Leasingu; (ii) brak skutecznej rejestracji uprawnia Finansującego do odstąpienia od Umowy Dostawy. W przypadku odstąpienia od 

Umowy Dostawy Umowa Leasingu wygasa, Finansujący zobowiązany jest zwrócić Korzystającemu uiszczone opłaty. 
W przypadku, gdy Przedmiot Leasingu jest przedmiotem używanym podlegającym obowiązkowi rejestracji, Finansujący może dokonać sprawdzenia Przedmiotu Leasingu w stosownych 
rejestrach w celu weryfikacji czy Przedmiot Leasingu nie jest objęty zastawem na rzecz osób trzecich. 

2.4.  Korzystający dokonuje wyboru Przedmiotu Leasingu oraz Dostawcy poprzez zaakceptowanie specyfikacji Przedmiotu Leasingu ((i)znajdującej się w § 2 ust. 1-5 Umowy lub (ii) opisanej w 
treści odrębnego dokumentu „Specyfikacja Przedmiotu Leasingu” lub (iii) w postaci projektu umowy dostawy).. W chwili wydania przedmiotu na Korzystającego z mocy prawa przechodzą 
wszelkie uprawnienia przysługującego Finansującemu z tytułu rękojmi przeciwko dostawcy z wyłączeniem prawa odstąpienia, które dokonane może zostać przez Finansującego na wniosek 

Korzystającego. W związku z powyższym Finansujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady fizyczne lub prawne Przedmiotu Leasingu (w tym za posiadanie przez Przedmiot 
Leasingu określonych właściwości, za przydatność Przedmiotu Leasingu do określonego użytku lub celu oraz za nie uzyskanie przychodów lub pożytków, które Korzystający spodziewał się 
osiągnąć z Przedmiotu Leasingu) ani też za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Dostawy przez Dostawcę 

§3.  Dostawa i odbiór Przedmiotu Leasingu 

3.1.  Korzystający jest zobowiązany do dokonania w imieniu Finansującego wszystkich uzasadnionych czynności związanych z odbiorem Przedmiotu Leasingu od Dostawcy, a Finansujący udzieli 

Korzystającemu stosownych pełnomocnictw do dokonania takiego odbioru. Odbiór Przedmiotu Leasingu nastąpi w terminie i miejscu określonym w Umowie Dostawy i zostanie potwierdzony 
w Protokole Odbioru Przedmiotu Leasingu podpisanym przez Dostawcę i Korzystającego o treści i formie zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 lub w innym stosownym dokumencie 
o ekwiwalentnej treści podpisanym przynajmniej przez Korzystającego. Korzystający dostarczy Finansującemu oryginał Protokołu Odbioru lub ekwiwalentnego dokumentu niezwłocznie, 

jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od daty jego podpisania. Finansujący może (według swojego swobodnego uznania) zadecydować, iż doręczenie Protokołu Odbioru jedynie 
faksem jest wystarczające. Finansujący może w każdej chwili odwołać upoważnienie Korzystającego do odbioru Przedmiotu Leasingu. Finansujący może być obecny przy odbiorze Przedmiotu 
Leasingu i nadzorować czynności Korzystającego związane z odbiorem. 

3.2.  Przy odbiorze Przedmiotu Leasingu, Korzystający jest zobowiązany do zbadania Przedmiotu Leasingu w celu wykrycia jego ewentualnych wad fizycznych lub prawnych. Badanie powinno 
być przeprowadzone w sposób i w zakresie zgodnym z Umową Dostawy oraz przyjętym dla odbioru rzeczy danego rodzaju przez podmioty wykorzystujące je w swojej działalności 
gospodarczej. Korzystający ponosi odpowiedzialność względem Finansującego za utratę roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

aktów staranności wymaganych przy odbiorze Przedmiotu Leasingu. O wykrytych wadach Korzystający jest zobowiązany natychmiast powiadomić Finansującego. 

3.3.  Przedmiot Leasingu przekazywany jest bezpośrednio przez Dostawcę Korzystającemu. Przedstawiciel Finansującego może być obecny przy odbiorze Przedmiotu Leasingu.. Z chwilą odbioru 
Przedmiotu Leasingu wszelkie ryzyka związane z używaniem, przypadkowym uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem Przedmiotu Leasingu przechodzą na Korzystającego. W wypadku 

przypadkowego uszkodzenia, utraty lub zniszczenia Przedmiotu Leasingu Korzystający zwolni Finansującego z wszelkiej związanej z tym odpowiedzialności oraz naprawi wszelką związaną 
z tym szkodę poniesioną przez Finansującego 

3.4.  Korzystający zapewnia na swój koszt wszelkie techniczne i inne warunki transportu, odbioru, montażu i eksploatacji Przedmiotu Leasingu, a także ubezpieczen ie Przedmiotu Leasingu od 
wszelkich ryzyk związanych z jego transportem i montażem, chyba że obowiązki takie obciążają Dostawcę zgodnie z Umową Dostawy. 

3.5.  W przypadku, gdy z przyczyny niezawinionej przez Finansującego Korzystający opóźnia się z przyjęciem lub odmawia przyjęcia Przedmiotu Leasingu w terminie i miejscu oznaczonym w 

Umowie Dostawy, Finansujący ma prawo: (i) jednostronnie rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz zatrzymać uiszczoną Opłatę Manipulacyjną; (ii) żądać zapłaty przez 
Korzystającego odszkodowania w wysokości równej sumie wszystkich płatności dokonanych przez Finansującego do Dostawcy na poczet dostawy Przedmiotu Leasingu powiększonej o 
koszty finansowania za okres od dnia dokonania płatności do Dostawcy do dnia otrzymania odszkodowania; (iii) oraz żądać  zapłaty przez Korzystającego odszkodowania w wysokości 

równej sumie wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Finansującego wynikłych z opóźnienia (w tym kosztów przechowania, ubezpieczenia i obsługi prawnej); jak również (iv) 
żądać zaspokojenia przez Korzystającego wszelkich roszczeń Dostawcy lub osób trzecich względem Finansującego związanych z naruszeniem lub odstąpieniem od Umowy Dostawy. Kwota 
odszkodowania ustalona zgodnie z treścią niniejszego postanowienia nie może przekroczyć wysokości szkody powstałej po stronie Finansującego. 

§4.  Wartość Przedmiotu Leasingu 
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4.1.  Wartość Początkowa Przedmiotu Leasingu została określona szacunkowo w §2 Umowy. Finansujący uprawniony jest: do podwyższenia określonej szacunkowo Wartości Początkowej 

Przedmiotu Leasingu o koszty cła, podatków i innych obciążeń publicznych, transportu, ubezpieczenia, odsetek z tytułu nieterminowej płatności do Dostawcy lub wszelkich innych kar 
należnych Dostawcy, jeżeli zwłoka w płatności lub obowiązek zapłaty kar nastąpiły na skutek okoliczności, za które Korzystający ponosi odpowiedzialność (np. nieterminowa zapłata przez 
Korzystającego na rzecz Finansującego jakichkolwiek należności wynikających z Umowy, nienależyte wykonanie przez Korzystającego zobowiązań wynikających z Umowy Dostawy) oraz 

inne zaakceptowane przez Korzystającego koszty (w tym koszty ubezpieczenia przedmiotu) Przedmiotu Leasingu, jeżeli powyższe koszty zostały lub będą poniesione przez Finansującego 
(koszty dodatkowe). 

Dodatkowo, w przypadku dokonania przez Finansującego płatności podatku VAT w EUR z tytułu nabycia Przedmiotu Leasingu, Finansujący uprawniony jest także do podwyższenia określonej 

szacunkowo Wartości Początkowej Przedmiotu Leasingu o kwotę stanowiącą różnicę między kwotą należnego VAT wyrażonego w EUR przeliczonego na złote polskie według rzeczywistego 
kursu nabycia EUR przez Finansującego a kwotą, o którą Finansujący uprawniony jest według obowiązujących przepisów do rozliczenia naliczonego podatku VAT. 

4.2.  Ostateczna Wartość Początkowa Przedmiotu Leasingu zostanie ustalona według stanu na dzień jego przekazania Korzystającemu do używania w oparciu o cenę nabycia Przedmiotu Leasingu 

oraz wszelkie koszty dodatkowe w rozumieniu §4.1 OWL lub inne przewidziane w postanowieniach Umowy Dostawy. Zmiana Wartości Początkowej Przedmiotu Leasingu może spowodować 
zmianę wysokości kwot, o których mowa w §5 Ogólnych Warunków Leasingu. Finansujący wystawi w terminie 14 (czternastu) dni nowy Harmonogram Rat Leasingowych, uwzględniający 

skorygowane kwoty Rat Leasingowych, oraz wskaże skorygowaną kwotę Pierwszej Raty. Korekta tych kwot w oparciu o Ostateczną Wartość Początkową Przedmiotu Leasingu nie stanowi 
zmiany Umowy i nie wymaga odrębnej zgody Korzystającego. 

4.3.  Wartość Początkowa Przedmiotu Leasingu, Pierwsza Rata i Pozostałe Raty Leasingowe mogą być określone w PLN albo jako równowartość tych kwot w walucie obcej („Waluta Umowy”). 

Jeżeli Walutą Umowy nie jest PLN i różni się ona od waluty, w której dokonywana jest płatność ceny lub innych kosztów związanych z nabyciem Przedmiotu Leasingu („Waluta Płatności”), 
Ostateczna Wartość Początkowa Przedmiotu Leasingu zostanie ustalona przez przeliczenie na Walutę Umowy każdej takiej płatności lub kosztów według rzeczywistego kursu kupna Waluty 
Umowy, chyba że w treści Umowy lub OWL ustalono inaczej. Koszty finansowania przeliczone zostaną z wykorzystaniem kursu średniego walut obcych – Tabela A ogłoszonego przez NBP 

z dnia poprzedzającego dzień dokonania ostatniej płatności z tytułu ceny za Przedmiot Leasingu na rzecz Dostawcy.  

Jeżeli Walutą Umowy jest PLN, a płatność ceny lub innych kosztów związanych z nabyciem Przedmiotu Leasingu następuje w innej walucie niż PLN, to Ostateczna Wartość Początkowa 
Przedmiotu Leasingu zostanie ustalona przez przeliczenie na PLN każdej takiej płatności lub kosztów według rzeczywistego kursu sprzedaży Waluty Płatności, chyba że w treści Umowy lub 

OWL ustalono inaczej. 

§5.  Płatności Korzystającego 

5.1.  Korzystający zobowiązuje się dokonać na rzecz Finansującego następujących płatności: 

a)  Opłaty Manipulacyjnej, w wysokości określonej w §2 Umowy jako procent Wartości Początkowej Przedmiotu Leasingu, płatnej w terminie 7 (siedmiu) dni od podpisania Umowy; 

b)  Pierwszej Raty w wysokości określonej w §2 Umowy jako procent Ostatecznej Wartości Początkowej Przedmiotu Leasingu;; 

c)  Pozostałych Rat Leasingowych, których liczba, kwoty i terminy płatności określone są w Harmonogramie Rat Leasingowych stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy (wraz z późniejszymi 
zmianami wprowadzonymi zgodnie z §5.4 OWL); 

d)  innych płatności (opłat leasingowych) określonych w poniższej Tabeli Opłat i Prowizji Finansującego, a także wszelkich innych opłat wynikających z Umowy lub niniejszych Ogólnych 
Warunków Leasingu. 

Lp. Tytuł Kwota netto  w PLN 

1.  Przedłużenie promesy finansowania 0,15% wartości przedmiotu finansowania za każdy 

miesiąc powyżej standardu (3 miesiące) 

2.  Czasowa rejestracja pojazdu 300 PLN 

3.  Rejestracja nowego lub używanego pojazdu zarejestrowanego na terenie RP 375 PLN 

4.  Rejestracja używanego pojazdu zarejestrowanego na terenie RP z zachowaniem dotychczasowych tablic 

rejestracyjnych 

300 PLN 

5.  Rejestracja pojazdu sprowadzanego z krajów UE niezarejestrowanego w Polsce 1000 PLN 

6.  Rejestracja pojazdu sprowadzanego z krajów UE niezarejestrowanego w Polsce, gdy Dostawca dokonał 

wszelkich wymaganych opłat i czynności celno-skarbowych w Polsce 

500 PLN 

7.  Rejestracja pojazdu sprowadzanego z krajów spoza UE niezarejestrowanego w Polsce 1000 PLN 

8.  Tablice rejestracyjne indywidualne  dla pojazdu innego niż motocykl – opłata dodatkowa 1000 PLN 

9.  Tablice rejestracyjne indywidualne dla motocykla – opłata dodatkowa 500 PLN 

10.  Przerejestrowanie pojazdu 350 PLN 

11.  Wyrobienie wtórnika tablic rejestracyjnych, wyrobienie trzeciej tablicy rejestracyjnej 200 PLN 

12.  Wyrobienie wtórnika tablic rejestracyjnych oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu 250 PLN 

13.  Wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu 200 PLN 

14.  Wyrobienie nalepki kontrolnej na szybę 100 PLN 

15.  Zmiana innych danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 150 PLN 

16.  Wpis do dowodu rejestracyjnego pojazdu zmian dokonanych w pojeździe lub odbiór zatrzymanego dowodu 100 PLN 

17.  Zaświadczenie dotyczące rejestracji  pojazdu (np. w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego) 100 PLN 

18.  Wyrejestrowanie pojazdu 150 PLN 

19.  Inne czynności wykonywane we współpracy z Wydziałem Komunikacji 150 PLN 

20.  Sprawdzenie zastawu w KRZ - za sztukę  100 PLN + rzeczywiste opłaty KRZ 

21.  Sprawdzenie Europejskiego  Rejestru  Zastawów - za sztukę 250 PLN + rzeczywiste opłaty 

22.  Przygotowanie symulacji zmiany harmonogramu rat leasingowych (opłata pobierana, jeżeli mimo wniosku o 

symulację Korzystający nie zdecyduje się na zmianę) 
100 PLN 
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23.  Aneks do Umowy obejmujący zmianę Umowy wnioskowaną przez Korzystającego lub dokonywaną na jego rzecz 400 PLN 

24.  Wystawienie duplikatu polisy lub duplikatu faktury lub kopii dokumentów Umowy lub potwierdzenie 

dokumentów Umowy za zgodność z oryginałem 

100 PLN 

25.  Wystawienie upoważnienia do wypłaty odszkodowania przy szkodzie częściowej 200  PLN 

26.  Wydanie opinii na prośbę Korzystającego 100 PLN 

27.  Przekazywanie dokumentów księgowych w formie papierowej (opłata za każdy dokument), opłata pobierana po 

zaoferowaniu Korzystającemu możliwości korzystania z Portalu Klienta 

5 PLN 

28.  Wysłanie ponaglenia wykonania obowiązku przewidzianego w Umowie, opłata pobierana po zaoferowaniu 

Korzystającemu możliwości korzystania z Portalu Klienta 

50 PLN 

29.  Każdorazowe wezwanie do zapłaty 100 PLN 

30.  Zwolnienie przedmiotu leasingu spod egzekucji (opłata pobierana od każdego zajęcia egzekucyjnego) 300 PLN + koszty rzeczywiste  

31.   Zlecona przez Finansującego interwencja terenowa firmy windykacyjnej wobec Korzystającego (opłata 

pobierana za każdą interwencję z osobna) 

1000 PLN + koszty firmy windykacyjnej 

32.  Udzielenie informacji na wniosek organów ścigania lub organów administracji o użytkowniku pojazdu, którym 

dokonano wykroczenia lub przestępstwa, opłata za czynności związane z obsługą mandatu 

120 PLN 

33.  Niedostarczenie przez Korzystającego kopii polis ubezpieczeniowych w terminie określonym w Ogólnych 

Warunkach Leasingu 

400 PLN 

34.  Zmiana zabezpieczenia Umowy 300 PLN 

35.  Wystawienie innych dokumentów lub wykonanie innych czynności na wniosek Korzystającego wg indywidualnych ustaleń 

36.  Zakończenie Umowy  400 PLN 

37.  Sporządzenie deklaracji INTRASTAT - za sztukę 100 PLN 

38.  Zgoda Finansującego na oddanie przedmiotu leasingu do używania osobie trzeciej 400 PLN 

39.  Zgoda Finansującego na oddanie przedmiotu leasingu do używania osobie trzeciej, będącej członkiem rodziny 100 PLN 

40.  Zgoda Finansującego na przeniesienie przez Korzystającego praw i obowiązków z Umowy 1% Wartości Początkowej Przedmiotu Leasingu, nie 

mniej niż 2000 PLN 

41.  Rozpatrzenie wniosku o przeniesienie przez Korzystającego praw i obowiązków z Umowy, w tym zbadanie 

zdolności podmiotu trzeciego do spłaty zobowiązań (w przypadku gdy podmiot trzeci zostanie oceniony jako 

zdolny do spłaty zobowiązań i prawa i obowiązki Korzystającego z Umowy zostaną na niego przeniesione, 

opłata za rozpatrzenie wniosku nie będzie pobierana) 

500 PLN 

42.  Przygotowanie symulacji kosztów przedterminowego zakończenia Umowy 100 PLN 

43.  Przygotowanie raportu, zestawienia, oświadczenia dla Korzystającego, zgodnie ze zleceniem 150 PLN 

44.  Wydanie zgody na naprawę przedmiotu leasingu po szkodzie całkowitej 500 PLN 

45.  Opłata administracyjna za weryfikację zakresu ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu  300 PLN 

46.  Inne, nie wymienione w niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji wg indywidualnych ustaleń 

 

5.2.  Pierwsza Rata i Opłata Manipulacyjna są obliczane i uiszczane wstępnie, to jest na podstawie Wartości Początkowej Przedmiotu Leasingu. Stosownie do ust. 4.1 Wartość Początkowa 

Przedmiotu Leasingu może ulec zmianie z uwagi na doliczenie kosztów dodatkowych. Finansujący uprawniony jest do ustalenia ostatecznej wysokości Pierwszej Raty i/lub Opłaty 
Manipulacyjnej na podstawie Ostatecznej Wartości Początkowej Przedmiotu Leasingu ustalonej zgodnie z treścią ust. 4.1 OWU wyrażonej w Walucie Umowy, przy czym zmiana wysokości 
Pierwszej Raty i/lub Opłaty Manipulacyjnej zostanie ustalona procentowo odpowiednio do procentowej zmiany Ostatecznej Wartości Początkowej Przedmiotu Leasingu wyrażonej w Walucie 

Umowy w stosunku do Wartości Początkowej Przedmiotu Leasingu. Wszelkie korekty wysokości Pierwszej Raty i/lub Opłaty Manipulacyjnej będą dokumentowane odrębną fakturą. 

Jeżeli Walutą Płatności nie jest PLN, a Korzystający dokonywał płatności do Dostawcy w Walucie Płatności, płatności takie zostaną uwzględniane przy wyliczeniu wysokości Pierwszej Raty 
na podstawie odrębnego porozumienia Stron. Ostateczna Wartość Początkowa Przedmiotu Leasingu stanowi wówczas sumę płatności części ceny dokonanej przez Korzystającego do 

Dostawcy w Walucie Płatności przeliczonej na Walutę Umowy po kursie ustalonym w odrębnym porozumieniu Stron, o którym mowa powyżej oraz sumę pozostałych płatności ceny i innych 
kosztów związanych z nabyciem Przedmiotu Leasingu dokonanych przez Finansującego przeliczonych na Walutę Umowy zgodnie z postanowieniami §4.3. W przypadku, gdy kurs ustalony 
w takim porozumieniu odbiega od kursu przyjętego do wyliczenia płatności Pierwszej Raty w PLN, Finansujący dokona korekty Pierwszej Raty w ten sposób, że dla części Pierwszej Raty 

odpowiadającej płatności dokonanej w Walucie Płatności przez Korzystającego do Dostawcy zastosuje kurs przyjęty przez strony w tym porozumieniu. 

5.3.  Wszelkie zobowiązania pieniężne Korzystającego wynikające z Umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków Leasingu są wymagalne bez dodatkowego wezwania, odpowiednio w terminach 
ich płatności, (przy czym odbiór faktury przez Korzystającego nie jest warunkiem dokonania płatności). Jeżeli termin płatności nie został wyraźnie oznaczony w Umowie, ani nie można go 

w inny sposób ustalić na podstawie jej postanowień, Korzystający dokona zapłaty niezwłocznie po pisemnym wezwaniu przez Finansującego wysłanego listem zwykłym na adres do 
korespondencji Korzystającego wskazany w §2 Umowy lub elektronicznym wezwaniu wysłanym zgodnie z zasadami doręczeń opisanymi w OWL. Niezależnie od powyższego, Finansujący 

będzie wystawiał faktury na wszelkie płatności wynikające z Umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków Leasingu i wysyłał je listami zwykłymi na adres do korespondencji Korzystającego 
wskazany w §2 Umowy albo w formie elektronicznej na adres e-mail Korzystającego wskazany w §2 Umowy. Zmiana przez Korzystającego adresu e-mail wymaga oświadczenia 
Korzystającego w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. W przypadku cofnięcia przez Korzystającego akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej, 

Finansujący traci prawo przesyłania faktur w formie elektronicznej w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Finansującego oświadczenia o cofnięciu. Finansujący jest uprawniony, według 
własnego uznania, do złożenia Korzystającemu pisemnego lub elektronicznego oświadczenia o czasowym zawieszeniu wymagalności płatności należnych Finansującemu od Korzystającego 
na podstawie Umowy. Płatności Korzystającego, których termin płatności przypada po złożeniu oświadczenia o zawieszeniu, nie będą wymagalne, a Korzystający nie będzie dokonywał ich 

płatności do momentu wezwania Korzystającego przez Finansującego do dokonania płatności lub skierowania przez Finansującego do Korzystającego innego oświadczenia w sprawie tych 
płatności lub w sprawie Umowy. 

5.4.  Raty Leasingowe: 

Raty Leasingowe mogą mieć postać Rat Kapitałowo-Odsetkowych i/lub Rat Odsetkowych. 

Odsetki uwzględniane w Ratach Leasingowych są naliczane za każdy okres odsetkowy („Okres Odsetkowy”). Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w 13 (trzynastym) dniu miesiąca 
kalendarzowego, w którym Finansujący dokonał na rzecz Dostawcy zapłaty pełnej ceny za Przedmiot Leasingu, a kończy w 12 (dwunastym) dniu miesiąca kalendarzowego następującego 

po miesiącu kalendarzowym, w którym została dokonana zapłata na rzecz Dostawcy. Kolejne Okresy Odsetkowe rozpoczynają się w dniu następującym po dniu, w którym kończy się 
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poprzedni Okres Odsetkowy, a kończą się w 12 (dwunastym) dniu następnego miesiąca kalendarzowego. Ostatni Okres Odsetkowy kończy się w 12 (dwunastym) dniu miesiąca, w którym 

przypada zakończenie Okresu Leasingu, zgodnie z § 15.1 OWL. 

Odsetki za dany Okres Odsetkowy są wyliczane wg następującego wzoru: BP x IRR / 12, gdzie: (i) BP jest to bilans płatności (kapitał) pozostały po zafakturowaniu poprzedniej Raty lub po 
ostatnim skapitalizowaniu odsetek; (ii) IRR jest to wewnętrzna stopa zwrotu równa w skali roku Stawce Bazowej powiększonej o stałą Marżę ponad Stawkę Bazową; w przypadku gdy 

Stawka Bazowa jest ujemna, nie uwzględnia się jej przy kalkulacji IRR. Jeżeli Harmonogram Rat Leasingowych nie przewiduje kapitalizacji odsetek, to odsetki płatne są z dołu w pierwszym 
dniu po zakończeniu danego Okresu Odsetkowego. Jeżeli Harmonogram Rat Leasingowych przewiduje kapitalizację odsetek, to odsetki za dany Okres Odsetkowy są doliczane do bilansu 
płatności (kapitalizacja odsetek) w pierwszym dniu po zakończeniu danego Okresu Odsetkowego. 

Raty Kapitałowo-Odsetkowe są wyliczane metodą annuitetową. 

Suma Pierwszej Raty, części kapitałowej Rat Leasingowych i Wartości Końcowej Przedmiotu Leasingu wyrażonych w Walucie Umowy odpowiada Ostatecznej Wartości Początkowej 
Przedmiotu Leasingu, chyba że Harmonogram Rat Leasingowych przewiduje kapitalizację odsetek. Ostateczna wysokość Rat Leasingowych wyrażonych w Walucie Umowy potwierdzona 

zostanie przez Finansującego w nowym Harmonogramie Rat Leasingowych. 

Stawka Bazowa stosowana do ustalenia wysokości danej Raty Leasingowej, z zastrzeżeniem powyższych postanowień dotyczących kalkulacji IRR, to: 

w przypadku gdy Stawka Bazowa wyrażona jest wskaźnikiem jednomiesięcznym – dla pierwszego Okresu Odsetkowego – Stawka Bazowa obowiązująca w BNP Paribas Bank Polska S.A. 
trzynastego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym Finansujący dokonał pełnej zapłaty ceny za Przedmiot Leasingu. Dla kolejnych Okresów Odsetkowych Stawka Bazowa ustalana jest 
w oparciu o przyjęty do kalkulacji Umowy wskaźnik miesięczny obowiązujący w BNP Paribas Bank Polska S.A. trzynastego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym rozpoczął się dany Okres 

Odsetkowy; 

w przypadku gdy Stawka Bazowa wyrażona jest wskaźnikiem trzymiesięcznym – dla pierwszego i dwóch kolejnych Okresów Odsetkowych – Stawka Bazowa obowiązująca w BNP Paribas 
Bank Polska S.A. trzynastego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym Finansujący dokonał pełnej zapłaty ceny za Przedmiot Leasingu, Dla kolejnych Okresów Odsetkowych Stawka Bazowa 

ustalana jest w oparciu o przyjęty do kalkulacji Umowy wskaźnik trzymiesięczny obowiązujący w BNP Paribas Bank Polska S.A. trzynastego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym 
rozpoczął się czwarty, siódmy, dziesiąty, etc. Okres Odsetkowy. Stawka Bazowa ustalona w ten sposób obowiązywać będzie trzy kolejne Okresy Odsetkowe. 

Aktualizacja Stawki Bazowej obowiązującej w BNP Paribas Bank Polska S.A. następuje według stawki rynkowej opublikowanej dwa dni robocze (ustalone według kraju miejsca jej publikacji) 

przed dniem dokonania aktualizacji. 

Stawka Bazowa stosowana do sporządzenia pierwszego Harmonogramu Rat Leasingowych, to Stawka Bazowa obowiązująca trzynastego dnia miesiąca kalendarzowego zawarcia Umowy, 
a jeżeli Umowa została zawarta przed trzynastym dniem miesiąca kalendarzowego – Stawka Bazowa obowiązująca trzynastego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc 

zawarcia Umowy. Jeżeli Stawka Bazowa jest ujemna, do sporządzenia pierwszego Harmonogramu Rat Leasingowych przyjmuje się, że Stawka Bazowa wynosi zero. Zmiana Stawki Bazowej 
nie wymaga zmiany Harmonogramu Rat Leasingowych.   

Jeżeli w Umowie wybrano oprocentowanie stałe, Stawka Bazowa równa jest stałej stopie procentowej (IRS) określonej w § 2.15 Umowy.  

Nadto Korzystający przyjmuje do wiadomości i stan ten akceptuje, że Finansujący ponosi koszt pozyskania funduszy na wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy („Koszt pozyskania 
funduszy”), który to Koszt może ulegać zmianom. W związku z tym w przypadku, gdy w dniu wydatkowania przez Finansującego jakichkolwiek kwot związanych z wykonaniem Umowy 

Koszt pozyskania funduszy będzie wyższy niż w dniu zawarcia Umowy, Finansującemu przysługuje prawo jednostronnego podwyższenia stałej Marży o wysokość wzrostu stawki Kosztu 
pozyskania funduszy. Korzystający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że podwyższenie stałej Marży na podstawie niniejszego ustępu może skutkować zwiększeniem wysokości Rat 
Leasingowych oraz innych płatności należnych Finansującemu na podstawie Umowy. Wysokość Rat Leasingowych wyrażonych w Walucie Umowy zmienionych w związku ze wzrostem 

Kosztu pozyskania funduszy potwierdzona zostanie przez Finansującego w nowym Harmonogramie Rat Leasingowych. 

5.5.  Korzystający może wystąpić do Finansującego z wnioskiem o dokonanie zmiany Waluty Umowy. Wniosek o dokonanie zmiany Waluty Umowy musi być złożony w formie pisemnej lub 
elektronicznej, według wzoru przedstawionego przez Finansującego, najpóźniej na 10 (dziesięć) dni roboczych przed dniem wymagalności najbliższej Raty Leasingowej. W razie wyrażenia 

przez Finansującego zgody na zmianę Waluty Umowy, zmiana Waluty Umowy nastąpi w następnym dniu roboczym przypadającym po dniu wymagalności najbliższej Raty Leasingowej. 
Nadto Finansujący obciąży Korzystającego opłatą administracyjną uzgodnioną przez Strony. 

5.6.  Opłata Manipulacyjna jest należnością za podjęte przez Finansującego czynności związane z oceną zdolności kredytowej Korzystającego, koszty poniesione przez Finansującego w związku 

z zawarciem Umowy Dostawy, koszty zawarcia Umowy oraz koszty przygotowania wszelkiej dokumentacji związanej z jej zawarciem. 

5.7.  Raty Leasingowe są należnością za usługi leasingowe świadczone przez Finansującego. Wysokości i terminy płatności Rat Leasingowych są określone w Harmonogramie Rat Leasingowych 
stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy (wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi zgodnie z §5 ust. 5.4 OWL). Na kwotę Rat Leasingowych składają się Wartość Początkowa Przedmiotu 

Leasingu (również ustalona zgodnie z§ 4 ust. 4.1 OWL) oraz oprocentowanie od zaangażowanych przez Finansującego środków. Strony określają w Załączniku Nr 6 do Umowy w jakiej 
części Raty Leasingowe przypadają na spłatę Wartości Początkowej Przedmiotu Leasingu, a w jakiej na spłatę oprocentowania, jeżeli Przedmiot Leasingu jest amortyzowany przez 
Korzystającego. 

5.8.  W przypadku gdy Finansujący na podstawie zaakceptowanej przez Korzystającego Umowy Dostawy, specyfikacji Przedmiotu Leasingu lub za zgodą Korzystającego dokonuje jakichkolwiek 
płatności w związku z zakupem Przedmiotu Leasingu na rzecz Dostawcy lub innego podmiotu przed dniem płatności drugiej Raty Leasingowej, Korzystający, na żądanie Finansującego, 
zapłaci Finansującemu dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zawarcia Umowy w kwocie równiej kosztowi finansowania tych płatności przez Finansującego przeliczonych na Walutę Umowy 

od momentu ich dokonania przez Finansującego do dnia wystawienia faktury/noty z tytułu drugiej Raty Leasingowej. 

Koszt finansowania tych płatności, stanowiący podstawę ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia, wyliczany jest przy zastosowaniu następującego wzoru: 

O = Σ K*Dn/365*(S + 3%), gdzie: 

O – oznacza koszt finansowania;  

K – oznacza sumę wydatkowanych kwot podlegających finansowaniu;  

Dn – oznacza ilość dni obowiązywania Stawki Bazowej;  

S – oznacza wartość Stawki Bazowej obowiązującej w okresie Dn;  

Stawka Bazowa ustalana jest oddzielnie dla każdego okresu finansowania i w związku z tym może ulegać zmianom. Stawki Bazowe przyjęte do kalkulacji wynagrodzenia za poszczególne 

okresy finansowania są to Stawki Bazowe obowiązujące w BNP Paribas Bank Polska S.A. trzynastego dnia kalendarzowego miesiąca. Jeżeli Stawka Bazowa jest ujemna do wyliczenia 
wynagrodzenia przyjmuje się, że Stawka Bazowa wynosi zero. Okresy finansowania są to okresy miesięczne rozpoczynające się trzynastego dnia danego miesiąca, a kończące się dwunastego 
dnia miesiąca następnego, z wyjątkiem pierwszego okresu finansowania, który rozpoczyna się w dniu dokonania przez Finansującego płatności oraz z wyjątkiem ostatniego okresu 

finansowania, który kończy się w dniu wystawienia przez Finansującego faktury/noty z tytułu drugiej Raty Leasingowej. 

Kwoty wynikające z powyższych przeliczeń, zgodnie z wyborem Korzystającego, będą powiększały Wartość Początkową Przedmiotu Leasingu lub zostaną zapłacone Finansującemu na 
podstawie odrębnej faktury VAT. Jeżeli Korzystający nie dokona wyboru do dnia rozpoczęcia Okresu Leasingu, kwoty te będą powiększały Wartość Początkową Przedmiotu Leasingu. 

W przypadku, gdy Waluta Umowy jest walutą obcą i zgodnie z wyborem Korzystającego kwoty wynikające z powyższych przeliczeń zostaną zapłacone Finansującemu na podstawie odrębnej 
faktury, koszt finansowania zostanie przeliczony na PLN na podstawie kursu sprzedaży Waluty Umowy przyjętego przez Finansującego. Przyjęty kurs jest to kurs średni walut obcych – 
Tabela A ogłoszony przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. 

5.9.  Wszystkie płatności przewidziane w Umowie oraz niniejszych Ogólnych Warunkach Leasingu określone są w kwotach netto, to jest w kwotach, które nie uwzględniają podatku od towarów 
i usług oraz innych obciążeń publicznoprawnych. Finansujący będzie obciążał Korzystającego kwotami brutto, to jest kwotami netto podwyższonymi o podatek od towarów i usług lub inne 

obciążenia publicznoprawne obliczone według obowiązujących przepisów. Wszelkie kwoty wymagalne z tytułu Umowy lub z tytułu zabezpieczeń do Umowy nie będą umniejszone o kwoty 
podatków istniejących lub nałożonych w przyszłości, mocą decyzji odpowiednich władz Rzeczypospolitej Polskiej lub innego kraju, z którego lub przez który Korzystający lub osoba trzecia 
dokona płatności, chyba że takie umniejszenie płatności jest wymagane przez odpowiednie przepisy prawa. W takim przypadku Korzystający zapłaci dodatkowe kwoty, jakie byłyby 

niezbędne, aby suma otrzymana przez Finansującego po takich umniejszeniach była równa sumie, jaką Finansujący otrzymałby bez takich umniejszeń. 

5.10.  Po uzyskaniu od Korzystającego zgody w formie dokumentowej (e-mail) Finansującemu przysługuje prawo podwyższenia Rat Leasingowych w przypadku zmian ceny nabycia Przedmiotu 
Leasingu, jeżeli zmiany te nastąpią w okresie od daty podpisania Umowy przez Finansującego do dnia przekazania Przedmiotu Leasingu Korzystającemu do używania, z zastrzeżeniem, że 

podwyższenie Rat Leasingowych będzie adekwatne do skutków finansowych wynikających z takiej zmiany ceny. 

5.11.  Wada lub uszkodzenie Przedmiotu Leasingu lub inna okoliczność wyłączająca lub ograniczająca możliwość korzystania przez Korzystającego z Przedmiotu Leasingu nie zwalnia Korzystającego 
z obowiązku płacenia Rat Leasingowych, chyba że wady te powstały wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Finansujący. 

5.12.  Za każdą czynność określoną w Tabeli Opłat i Prowizji Finansującego, Finansujący może każdorazowo obciążyć Korzystającego opłatą administracyjną, której minimalna wysokość została 
określona w Tabeli Opłat i Prowizji Finansującego, w którym to wypadku Korzystający będzie zobowiązany do zapłaty takiej opłaty administracyjnej powiększonej o kwotę należnego podatku 
od towarów i usług według obowiązującej stawki. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że Finansujący nie jest zobowiązany do podejmowania czynności określonych 

w Tabeli Opłat i Prowizji Finansującego. 

5.13.  Korzystający uiszczać będzie wszelkie płatności wynikające z Umowy oraz niniejszych Ogólnych Warunków Leasingu na rachunek bankowy Finansującego wskazany w § 2.16 Umowy lub 
na inny rachunek, który Finansujący wskaże Korzystającemu na piśmie lub w formie elektronicznej(np. na fakturze lub nocie). Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku 

bankowego Finansującego. W przypadku opóźnienia płatności większego niż 10 (dziesięć) dni, Finansujący może wystawić Korzystającemu: (i) ponaglenie, a następnie lub niezależnie (ii) 
pisemne lub elektroniczne wezwanie do zapłaty, w których to wypadkach Korzystający będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowej opłaty administracyjnej określonej w Tabeli Opłat i 
Prowizji Finansującego powiększonej o kwotę należnego podatku od towarów i usług według obowiązującej stawki (od każdego ponaglenia oraz od każdego pisemnego lub elektronicznego 

wezwania). Finansujący będzie uprawniony do naliczania odsetek za okres opóźnienia w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. 

5.14.  Niezależnie od wskazania Korzystającego  Finansujący może zaliczyć świadczenia Korzystającego w pierwszej kolejności na zaspokojenie należności ubocznych, a następnie na poczet 

należności głównych, począwszy od należności najdawniej wymagalnej. Finansujący ma prawo dowolnie zaliczać wpłaty dokonywane przez Korzystającego na poczet wymagalnych 
należności wynikających z innych umów zawartych z Korzystającym (w szczególności umów leasingu, umów kredytu i umów pożyczki) i nie jest związany wskazaniami Korzystającego w 
tym zakresie. Zaliczenie świadczenia Korzystającego na poczet danej należności na podstawie niniejszego § 5.14 OWL nie wymaga oświadczenia Finansującego. 
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5.15.  Ewentualne nadpłaty będą zatrzymywane na koncie Finansującego do czasu wymagalności kolejnych Rat Leasingowych lub innych płatności należnych na podstawie Umowy lub Ogólnych 

Warunków Leasingu. Nadpłaty nie będą oprocentowane. Na wniosek Korzystającego nadpłaty zostaną zwrócone na rachunek bankowy z którego została dokonana nadpłata. Korzystający 
nie będzie mógł również domagać się obniżenia Rat Leasingowych z powodu ich wcześniejszego uiszczenia. 

5.16.  Finansujący ma prawo obciążyć Korzystającego kosztami działań windykacyjnych (w tym kosztami pomocy prawnej) podejmowanych przez Finansującego w związku z Umową, zarówno w 

trakcie trwania Umowy jak i po jej rozwiązaniu. Koszty działań windykacyjnych przeniesione na klienta nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 20% wartości egzekwowanej zaległości, 
ale nie mniej niż 1000 PLN. 

§6.  Zabezpieczenia 

6.1.  Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, w celu zabezpieczenia roszczeń Finansującego wynikających z Umowy, Korzystający wystawi i wręczy Finansującemu, najpóźniej w momencie podpisania  
Umowy, weksel własny in blanco opatrzony klauzulą "bez protestu" wraz z podpisaną deklaracją wekslową. 

W każdym przypadku, gdy wystawcą lub poręczycielem weksla jest handlowa spółka osobowa, weksel winien zostać poręczony (aval) przez wszystkich wspólników ponoszących 
nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki osobowej. 

W każdym przypadku, gdy wystawcą lub poręczycielem weksla jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, weksel winien zostać dodatkowo poręczony przez małżonka tej osoby 

fizycznej, chyba że między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa. 

Nadto, w przypadku gdy Korzystający, który był zobowiązany do wystawienia weksla, ulega przekształceniu lub podziałowi, wystawi on 
i wręczy Finansującemu, najpóźniej w dacie, w której przekształcenie lub podział wywiera skutek prawny, nowy weksel in blanco opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z podpisaną 

deklaracją wekslową. Weksel zostanie wystawiony i poręczony na następujących zasadach, przy jednoczesnym zachowaniu zasad poręczeń wskazanych powyżej: 

6.1.1.  gdy Korzystającym są wspólnicy spółki cywilnej i nastąpi przekształcenie Korzystającego w spółkę handlową, Korzystający wystawi nowy weksel poręczony przez dotychczasowych 
wspólników spółki cywilnej; 

6.1.2.  gdy Korzystającym jest osoba fizyczna i nastąpi przekształcenie Korzystającego w spółkę kapitałową, Korzystający wystawi nowy weksel poręczony przez tę osobę fizyczną;  

6.1.3.  gdy Korzystającym jest spółka kapitałowa i nastąpi podział Korzystającego, spółka której w planie podziału została przypisana Umowa (nowy Korzystający) wystawi nowy weksel poręczony 

przez wszystkie spółki biorące udział w podziale, tj. przez inne spółki, na które przeszedł majątek spółki dzielonej (lub jakakolwiek jego część) jak też przez spółkę dzieloną, o ile nie będzie 
ona podlegała wykreśleniu z rejestru; 

6.1.4.  gdy Korzystającym jest spółka osobowa i nastąpi przekształcenie Korzystającego w spółkę kapitałową, Korzystający wystawi nowy weksel poręczony przez dotychczasowych wspólników 

spółki osobowej ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki przekształcanej; 

6.1.5.  gdy Korzystającym jest spółka kapitałowa i nastąpi przekształcenie Korzystającego w spółkę osobową, Korzystający wystawi nowy weksel poręczony przez wspólników spółki osobowej 
ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki przekształconej; 

6.1.6.  gdy Korzystającym jest spółka osobowa, w której nie wszyscy wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki i nastąpi przekształcenie Korzystającego w spółkę 
osobową, w której wszyscy wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, Korzystający wystawi nowy weksel poręczony przez wszystkich wspólników; 

6.1.7.  niezależnie od wymogów przewidzianych powyżej nowy weksel winien być także poręczony przez podmioty, które dotychczas ponosiły względem Finansującego odpowiedzialność wekslową. 

6.2.  Niewystawienie przez Korzystającego nowego weksla według zasad określonych powyżej stanowić będzie istotne naruszenie Umowy uzasadniające skorzystanie przez Finansującego z 
prawa jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku wypowiedzenia zastosowanie będzie miał §13.3. 

6.3.  W przypadku nie wywiązywania się przez Korzystającego z zobowiązań wynikających z Umowy, Finansujący będzie miał prawo żądać od Korzystającego ustanowienia innych zabezpieczeń. 

§7.  Prawo własności, zakaz cesji 

7.1.  Przedmiot Leasingu pozostaje własnością Finansującego przez cały czas trwania Umowy. 

7.2.  Korzystający nie jest uprawniony do: (i) obciążania Przedmiotu Leasingu prawami osób trzecich oraz (ii) przenoszenia na osoby trzecie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z 
niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Finansującego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie lub w formie elektronicznej. 

7.3.  Wniosek o wyrażenie przez Finansującego zgody na przeniesienie praw i obowiązków Korzystającego wynikających z Umowy musi być złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, według 
wzoru przedstawionego przez Finansującego. Finansujący dołoży starań, aby odpowiedź na wniosek została udzielona w ciągu 10 (dziesięciu) dni od doręczenia wniosku Finansującemu. 
Brak odpowiedzi Finansującego w tym terminie poczytywany będzie jako odmowa udzielenia zgody. W przypadku gdy zgoda Finansującego zostanie wydana po upływie 10 (dziesięciu) dni 

od doręczenia wniosku Finansującemu, przeniesienie praw i obowiązków Korzystającego wynikających z Umowy na osobę trzecią wymagać będzie dodatkowego oświadczenia Korzystającego 
o podtrzymaniu wniosku o przeniesienie. Zgoda Finansującego może mieć charakter warunkowy, gdzie warunkiem jej skuteczności będzie w szczególności wymóg, aby Korzystający pozostał 
odpowiedzialny za wykonanie Umowy także po przeniesieniu praw i obowiązków z niej wynikających na osobę trzecią. W razie wyrażenia przez Finansującego zgody na przeniesienie praw 

i obowiązków wynikających z Umowy, Finansujący, Korzystający oraz osoba trzecia, na którą przechodzą prawa i obowiązki Korzystającego zawrą porozumienie w formie pisemnej, 
elektronicznej lub mieszanej według wzoru przedstawionego przez Finansującego, w którym zostanie w szczególności określony dzień, w którym przeniesienie praw i obowiązków wywrze 
skutek. Z tytułu czynności związanych z przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z Umowy Finansujący obciąży Korzystającego opłatą za udzielenie przez Finansującego zgody na 

przeniesienie przez Korzystającego praw i obowiązków z Umowy określoną w §5.1 lit. D OWL). 

§8.  Amortyzacja 

8.1.  Przedmiot Leasingu amortyzowany jest dla celów podatkowych przez Korzystającego jedynie wówczas, gdy Strony w sposób wyraźny postanowią tak w Umowie. W przypadku braku 
stosownego zapisu w Umowie odpisy amortyzacyjne Przedmiotu Leasingu dla celów podatkowych dokonywane są przez Finansującego. 

§9.  Gwarancja i rękojmia 

9.1.  Finansujący nie odpowiada wobec Korzystającego za wady fizyczne lub prawne Przedmiotu Leasingu (chyba że wady te powstały wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Finansujący), ani za zgodność Przedmiotu Leasingu z postanowieniami Umowy Dostawy. Z chwilą zawarcia Umowy Dostawy na Korzystającego przechodzą uprawnienia Finansującego 

względem Dostawcy z tytułu wad Przedmiotu Leasingu, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od Umowy Dostawy. 

9.2.  Korzystający może żądać odstąpienia przez Finansującego od Umowy Dostawy z powodu wad Przedmiotu Leasingu, jeżeli uprawnienie Finansującego do odstąpienia wynika z przepisów 
prawa lub Umowy Dostawy. Do żądania Korzystający dołączy dowody potwierdzające zasadność odstąpienia. Finansujący odstąpi od Umowy Dostawy po spełnieniu następujących 

warunków: (i) przedstawienia dowodów potwierdzających zasadność odstąpienia; (ii) przedstawienia potwierdzenia wykonania przez Korzystającego uprawnień z tytułu rękojmi, 
przysługujących Korzystającemu, w tym w szczególności uprawnienia do żądania wymiany Przedmiotu Leasingu na nowy lub odmowy uwzględnienia roszczeń Korzystającego przez 
Dostawcę; (iii) Korzystający dokona, na własny koszt i niebezpieczeństwo, zwrotu Przedmiotu Leasingu w terminie i miejscu wskazanym przez Finansującego. Do momentu zwrotu Przedmiot 

Leasingu będzie przechowywany przez Korzystającego na jego koszt i niebezpieczeństwo, bez prawa podnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Finansującego; (iv) w przypadku wątpliwości, 
co do zasadności odstąpienia, Finansujący zleci wykonanie ekspertyzy Przedmiotu Leasingu potwierdzającej istnienie wady uzasadniającej skorzystanie z prawa odstąpienia na koszt 
Korzystającego. 

9.3.  W przypadku odstąpienia przez Finansującego od Umowy Dostawy zgodnie z § 9.2 OWL: (i) Korzystający dokona zapłaty na rzecz Finansującego – tytułem wynagrodzenia za usługi 
leasingowe – wszystkich Rat Leasingowych przewidzianych w Umowie za cały podstawowy Okres Leasingu, a niezapłaconych dotychczas wraz z Wartością Końcową, zdyskontowanych 
stawką równą połowie Stawki Bazowej obowiązującej w dniu rozwiązania Umowy, a następnie Finansujący przeleje na Korzystającego roszczenia Finansującego wobec Dostawcy wynikające 

z odstąpienia od Umowy Dostawy. (ii) w przypadku, gdyby odstąpienie od Umowy Dostawy okazało się nieskuteczne, Finansujący i Korzystający dokonają ponownego rozliczenia Umowy 
uwzględniając według swobodnego uznania Finansującego możliwość: (i) przeniesienia na Korzystającego własności Przedmiotu Leasingu, albo (ii) dokonanie zbycia Przedmiotu Leasingu 
przez Finansującego.   

9.4.  Korzystający zobowiązuje się do zapoznania się we własnym zakresie i postępowania zgodnie z warunkami Umowy Dostawy oraz zaleceniami Dostawcy lub producenta dotyczącymi 
używania, serwisu, okresowych przeglądów i konserwacji Przedmiotu Leasingu. Korzystający ponosi odpowiedzialność względem Finansującego za utratę uprawnień z tytułu wad Przedmiotu 

Leasingu wskutek postępowania niezgodnego z warunkami i zaleceniami, o których mowa powyżej. 

9.5.  Korzystający jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania Finansującego o wszelkich okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność Dostawcy lub producenta z tytułu 
rękojmi lub gwarancji albo stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Dostawy. 

9.6.  Dochodzenie roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi, jak również jakiekolwiek przerwy w użytkowaniu Przedmiotu Leasingu nie mają wpływu na obowiązek terminowego uiszczania 
przez Korzystającego Rat Leasingowych i wszelkich innych płatności oraz wykonywania innych jego zobowiązań wynikających z Umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków Leasingu. 

§10.  Używanie Przedmiotu Leasingu 

10.1.  Finansujący nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie przez Dostawcę obowiązku wydania Przedmiotu Leasingu w stanie zdatnym do użytku ani do utrzymywania go w takim stanie w 
trakcie Umowy. Utrzymywanie Przedmiotu Leasingu w stanie zdatnym do użytku oraz dokonywanie jakichkolwiek napraw Przedmiotu Leasingu oraz innych nakładów koniecznych jest 
obowiązkiem Korzystającego i odbywa się całkowicie na jego koszt w autoryzowanych punktach serwisowych. Korzystający ma również obowiązek dokonywania na własny koszt wszelkich 
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badań technicznych Przedmiotu Leasingu, jeżeli ich przeprowadzenie jest obowiązkowe lub pożądane. W przypadku, gdy Przedmiot Leasingu podlega obowiązkowi rejestracji, Korzystający 

jest wyłącznie odpowiedzialny i ponosi wyłączne ryzyko braku możliwości skutecznej rejestracji Przedmiotu Leasingu, chyba, że brak rejestracji nastąpił z przyczyn zawinionych przez 
Finansującego. W szczególności Korzystający nie będzie podnosił względem Finansującego żadnych roszczeń z tytułu braku dokonania skutecznej rejestracji Przedmiotu Leasingu czy z 
tytułu braku możliwości korzystania z Przedmiotu Leasingu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

10.2.  Przedmiot Leasingu jest przeznaczony do wyłącznego użytku Korzystającego. Korzystający nie jest uprawniony do oddania Przedmiotu Leasingu do używania osobie trzeciej, chyba że 
uzyska zgodę Finansującego wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie lub w formie elektronicznej. W razie takiego oddania Przedmiotu Leasingu osobie trzeciej zarówno Korzystający, 
jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem Finansującego za to, że Przedmiot Leasingu będzie używany zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Umowy i niniejszych Ogólnych Warunków 

Leasingu. Finansujący może uzależnić wydanie zgody na oddanie Przedmiotu Leasingu osobie trzeciej od – w zależności od zastosowanego wariantu ubezpieczenia: (i) doubezpieczenia 
Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego, (ii) odpowiedniego powiększenia Wartości Początkowej Przedmiotu Leasingu, lub (iii) zapłaty opłaty dodatkowej w wartości netto równej zwyżce 
składki ubezpieczeniowej, powiększonej o marżę w wysokości 1% kwoty zwyżki składki ubezpieczeniowej. 

10.3.  Korzystający zobowiązuje się do sprawowania należytej pieczy nad Przedmiotem Leasingu i korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami, zasadami 
współżycia społecznego oraz w sposób nie naruszający dobrych obyczajów i nie szkodzący publicznemu wizerunkowi Finansującego. 

10.4.  Finansującemu przysługuje prawo kontroli Przedmiotu Leasingu w określonym przez niego terminie w ramach zwykłego czasu pracy przedsiębiorstwa Korzystającego, a Korzystający 
zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli. 

10.5.  Bez uprzedniej zgody Finansującego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie lub w formie elektronicznej Korzystający nie jest uprawniony do: (i) dokonywania zmiany charakteru, 

przeznaczenia lub budowy Przedmiotu Leasingu; (ii) zmiany sposobu używania Przedmiotu Leasingu określonego w Umowie, a gdy Umowa tego nie określa, do używania Przedmiotu 
Leasingu w sposób inny niż odpowiadający jego normalnym właściwościom i przeznaczeniu; (iii) łączenia Przedmiotu Leasingu z innymi przedmiotami. Jakikolwiek przedmiot zainstalowany 
w Przedmiocie Leasingu lub w inny sposób do niego dołączony, zostanie na żądanie Finansującego odłączony przez Korzystającego, lecz nie później niż w dacie zwrotu Przedmiotu Leasingu. 

W przypadku, gdy odłączenie takiego przedmiotu nie będzie możliwe bez uszczerbku dla Przedmiotu Leasingu, należy uznać, iż przedmiot taki staje się częścią składową Przedmiotu Leasingu 
i jako taki stanowi własność Finansującego bez prawa Korzystającego do żądania zwrotu jego wartości. 

10.6.  Korzystający ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przez Przedmiot Leasingu lub powstałych w związku z jego używaniem, a w szczególności 

Korzystający zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność z tytułu zgłoszonych przeciw Finansującemu roszczeń odszkodowawczych za szkody, o których mowa powyżej. 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 
poszkodowanych osób. W przypadku, gdy to Finansujący będzie zobowiązany zaspokoić poszkodowanego na mocy wyroku sądowego, innego tytułu wykonawczego, Korzystający 

zobowiązuje się zwrócić Finansującemu zapłaconą poszkodowanemu kwotę wraz z poniesionymi przez Finansującego kosztami procesowymi w terminie 14 (czternastu) dni od wezwania 
przez Finansującego. Finansujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Korzystającego o skierowaniu przeciwko niemu pozwu.   

10.7.  Korzystający nie ma prawa do zmiany miejsca położenia lub czasowego używania Przedmiotu Leasingu bez uprzedniej zgody Finansującego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie 

dokumentowej, której udzielenia Finansujący nie odmówi bez uzasadnionych powodów. Odnośnie do Przedmiotów Leasingu będących środkami transportu mają zastosowanie następujące 
zasady: (i) o wszelkich zmianach miejsca stałego położenia Przedmiotu Leasingu, Korzystający natychmiast poinformuje Finansującego na piśmie lub w formie elektronicznej; (ii) na każde 

żądanie Finansującego Korzystający jest zobowiązany do natychmiastowego udzielenia informacji o aktualnym miejscu położenia Przedmiotu Leasingu; (iii) na używanie Przedmiotu Leasingu 
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymagana jest uprzednia zgoda Finansującego wyrażona pod rygorem nieważności w formie dokumentowej. 

§11.  Okres Leasingu 

11.1.  Okres leasingu rozpoczyna się w dniu w którym Finansujący dokonał na rzecz Dostawcy zapłaty pełnej ceny za Przedmiot Leasingu. Okres leasingu kończy się w dniu upływu liczby 

miesięcy wskazanej w § 2.13 Umowy licząc od dnia wydania Przedmiotu Leasingu, nie wcześniej jednak niż w dacie wymagalności ostatniej Raty Leasingowej zgodnie z obowiązującym 

Harmonogramem Rat Leasingowych z uwzględnieniem jego ewentualnych zmian uzgodnionych przez Strony lub dokonanych na podstawie § 4.2 OWL i innych postanowień niniejszych 

Ogólnych Warunków Leasingu („Okres Leasingu”). 

Druga Rata Leasingowa jest płatna w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Korzystający odebrał Przedmiot Leasingu, albo po miesiącu, w którym nastąpiła płatność za Przedmiot 
Leasingu na rzecz Dostawcy. W przypadku, gdy Przedmiot Leasingu nie został wydany Korzystającemu z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Korzystający, płatności następnych rat 
następują od dnia, w którym miał nastąpić termin dostawy Przedmiotu Leasingu określony w Umowie. W przypadku, gdy Przedmiot Leasingu podlega obowiązkowi rejestracji, na termin 

płatności Drugiej Raty Leasingowej nie ma wpływu brak skutecznej rejestracji Przedmiotu Leasingu na rzecz Finansującego, chyba że brak skutecznej rejestracji jest następstwem okoliczności 
zawinionych przez Finansującego. 

§12.  Ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu 

12.1.  [Obowiązek ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu] 

12.1.1.  Korzystający zobowiązany jest do ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu zgodnie z zasadami określonymi w §12 OWL i utrzymywania tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania 

Umowy, a w przypadkach wskazanych OWL – także po upływie okresu Umowy. Zgodnie ze swoim wyborem Korzystający może: 

a)  zawrzeć umowę ubezpieczenia za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego współpracującego z Finansującym w ramach programu ubezpieczeniowego związanego z produktem 
finansowym („Program”) jako: (i) ubezpieczenie jednoroczne („Wariant A”) lub (ii) ubezpieczenie wieloletnie („Wariant B”) lub 

b)  zapewnić ubezpieczenie niezależnie we własnym zakresie („Wariant C”), przy czym wówczas zakres ubezpieczenia będzie podlegał uprzedniej weryfikacji przez Finansującego i wymaga 
jego zgody na zasadach określonych w dalszych postanowieniach. 

12.1.2.  Wybór wariantu zawierania umów ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 12.1.1 OWL pozostaje wiążący przez cały okres, w którym Korzystający zobowiązany jest do utrzymywania 

ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają zmiany Umowy. Nie dopuszcza się zmiany w przypadku gdy pierwotnie został wybrany Wariant B. W  
przypadku zamiaru zmiany wariantu ubezpieczenia z Wariantu A na Wariant C Korzystający złoży Finansującemu pisemny wniosek o zmianę nie później niż w terminie 21 dni przed 
zakończeniem obowiązującego okresu ubezpieczenia. Do wniosku załączony zostanie zakres ochrony ubezpieczeniowej przewidziany w Wariancie C. Postanowienia ust. 12.1.1 pkt b) OWL 

oraz ust. 12.2 – 7 i 12.11 OWL stosuje się. W przypadku zamiaru zmiany wariantu ubezpieczenia z Wariantu C na Wariant A lub B, tj. na ubezpieczenie w ramach Programu, nie będą 
naliczane żadne opłaty związane z taką zmianą. Opłaty związane ze zmianą nie będą naliczane także w przypadku określonym w ust. 12.9 OWL nawet, jeżeli w wyniku zmiany zastosowany 

zostanie Wariant C. 

12.1.3.  W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej w ramach Programu Korzystający upoważnia Finansującego do zapłacenia składki ubezpieczeniowej, którą Korzystający zobowiązuje się 
zwrócić Finansującemu na zasadach określonych w Umowie. Nadto, w przypadku wyboru Wariantu B składka ubezpieczeniowa będzie finansowana na zasadach określonych w ust. 12.8 

OWL. 

12.1.4.  W celu zabezpieczenia roszczeń Finansującego z tytułu Umowy Korzystający przelewa na Finansującego prawo do zwrotu składki za niewykorzystany okres przez ubezpieczyciela, a 
Finansujący przelew przyjmuje. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że na Finansującego nie zostają przeniesione obowiązki ubezpieczającego z umowy ubezpieczenia, w 

tym w szczególności obowiązek zapłaty składki oraz informowania zakładu ubezpieczeń o wypadkach ubezpieczeniowych. W razie zawarcia przez Korzystającego umowy ubezpieczenia w 
ramach Programu Korzystający jest zwolniony z obowiązku przedstawienia Finansującemu dowodu wykonania obowiązku poinformowania zakładu ubezpieczeń o cesji praw. Finansujący 
dokona zwrotnego przeniesienia na Korzystającego praw, po spłacie przez Korzystającego wszelkich zobowiązań z tytułu Umowy. 

12.1.5.  Korzystający zobowiązuje się, że w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wskazanym na polisie, bez uprzedniej zgody Finansującego, nie dokona zmiany ani nie wypowie umowy 
ubezpieczenia. W przypadku zmiany ubezpieczyciela w ramach Programu lub też zmiany przez Korzystającego wariantu ubezpieczenia w trakcie okresu finansowania na Wariant C, 
Korzystający upoważnia Finansującego do wypowiedzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC, o ile występuje, świadczonego w poprzednim okresie, tak aby nie zostało ono automatycznie 

przedłużone na kolejny okres zgodnie z przepisami prawa. Finansujący jest uprawniony do udzielenia dalszych upoważnień w powyższym zakresie. W przypadku gdy Przedmiot Leasingu 
został ubezpieczony w Wariancie C, a Korzystający dokonuje zmiany w zakresie ubezpieczenia OC w kolejnym okresie, Korzystający jest zobowiązany do samodzielnego wypowiedzenia 
wcześniejszego ubezpieczenia OC. 

12.2.  [Okres ubezpieczenia] Przedmiot Leasingu powinien zostać ubezpieczony w następującym okresie od dnia, w którym Finansujący lub Dostawca umożliwił Korzystającemu odbiór Przedmiotu 
Leasingu, jednak zawsze przed takim odbiorem, do dnia zakończenia leasingu, a w razie opóźnienia zwrotu Przedmiotu Leasingu, o którym mowa w ust. 15.6 OWL, także w okresie tego 

opóźnienia, a jeżeli Przedmiot Leasingu podlega obowiązkowi rejestracji oraz obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – od dnia wystąpienia wcześniejszego z następujących zdarzeń: (i) rejestracji 
Przedmiotu Leasingu (ii) umożliwienia Korzystającemu odbioru Przedmiotu Leasingu (przed odbiorem) (iii) przeniesienia własności Przedmiotu Leasingu na Finansującego, do dnia 
zakończenia leasingu, a w razie opóźnienia zwrotu Przedmiotu Leasingu, o którym mowa w ust. 15.6 OWL, także w okresie tego opóźnienia. 

12.3.  [Zakres ubezpieczenia] Przedmiot Leasingu zostanie ubezpieczony do jego pełnej wartości od wszelkich ryzyk: 

12.3.1.  Korzystający zapewnia, że jeżeli w świetle Umowy Dostawy do czasu wydania Przedmiotu Leasingu Korzystającemu ryzyko związane z załadunkiem, transportem, rozładunkiem, instalacją 
lub montażem Przedmiotu Leasingu będzie ciążyć na Finansującym lub Korzystającym, Przedmiot Leasingu zostanie dodatkowo ubezpieczony przez Korzystającego w zakresie załadunku, 

rozładunku, transportu, instalacji i montażu Przedmiotu Leasingu. W sytuacji gdy stroną ubezpieczoną w tym dodatkowym ubezpieczeniu będzie Korzystający, Korzystający przelewa na 
Finansującego prawa wynikające z ubezpieczenia, a Finansujący przelew przyjmuje. Nadto Korzystający zapewnia, że także w przypadku gdy zgodnie z Umową Dostawy powyższe ryzyka 
ciążyłyby na Dostawcy, Dostawca ubezpieczy Przedmiot Leasingu w sposób analogiczny do przedstawionego w zdaniu pierwszym niniejszego ust. 12.3 OWL. 

12.3.2.  W przypadku, gdy Przedmiot Leasingu jest środkiem transportu, objęty on będzie ubezpieczeniem w pełnym zakresie (AC, OC, NNW). 
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12.3.3.  Przedmiot Leasingu zostanie ubezpieczony do jego pełnej wartości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż suma części kapitałowej Rat Leasingowych pozostających do 

zapłaty powiększonych o Wartość Końcową Przedmiotu Leasingu. 

12.4.  [Zakład ubezpieczeń] Umowa ubezpieczenia winna być zawarta z zakładem ubezpieczeń wybranym przez Korzystającego przy uwzględnieniu kryteriów i wymagań przewidzianych w Umowie. 

12.5.  [Podmiot Ubezpieczony] Finansujący zostanie wskazany w umowie ubezpieczenia jako ubezpieczony oraz jedyny podmiot uprawniony do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych. 

12.6.  W przypadku gdy Korzystający zawiera umowę ubezpieczenia w Wariancie C, Korzystający jest zobowiązany dostarczyć Finansującemu kopię polisy wraz z aktualnie obowiązującymi 
ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem zapłaty pełnej składki ubezpieczeniowej przed odbiorem Przedmiotu Leasingu, nie później jednak niż w dniu płatności do Dostawcy ceny 

za Przedmiot Leasingu, a w przypadku przedmiotów podlegających rejestracji – nie później niż w dniu rejestracji, a przy wznowieniu ubezpieczenia na kolejny okres  najpóźniej na 7 dni 
roboczych przed końcem wygasającej polisy. W przypadku wyrażenia przez Finansującego zgody na ubezpieczenie w Wariancie C Korzystający zobowiązuje się do utrzymywania 
ubezpieczenia w zakresie zaakceptowanym przez Finansującego przez cały okres ubezpieczenia. Zmiana umowy ubezpieczenia, w tym akceptacja przez Korzystającego zmiany umowy 

ubezpieczenia przez ubezpieczyciela, wymaga uprzedniej zgody Finansującego. 

12.7.  [Ubezpieczenie zastępcze] W razie niewypełnienia przez Korzystającego obowiązku ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu zgodnie z postanowieniami ust. 12.1 OWL lub niewykonania 
obowiązków przewidzianych w ust. 12.6 OWL Finansujący uprawniony będzie, według swojego swobodnego uznania do (i) zawarcia umowy ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu w ramach 

Programu, z zastrzeżeniem, że jako ubezpieczający oraz ubezpieczony w umowie ubezpieczenia wskazany zostanie Finansujący. W takim przypadku Finansujący obciąży Korzystającego 
dodatkową opłatą, której wysokość netto równa będzie kosztom ubezpieczenia powiększonym o kwotę 200,00 PLN; (ii) wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym; (iii) 
Finansujący ma prawo obciążać Korzystającego opłatą administracyjną w wysokości określonej w TOiP za weryfikację zakresu ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu, która obejmowała będzie 

w szczególności potwierdzenie czy Przedmiot Leasingu został objęty ochroną ubezpieczeniową oraz czy zakres tej ochrony odpowiada wymaganiom przewidzianym dla ubezpieczenia 
Przedmiotu Leasingu. Powyższa opłata administracyjna będzie naliczana odrębnie w odniesieniu do każdego ubezpieczanego Przedmiotu Leasingu, przy czym jeśli więcej niż jeden Przedmiot 

Leasingu objęty jest jedną polisą ubezpieczeniową opłata będzie pobierana za weryfikację polisy. 

12.8.  [Finansowanie składki w Wariancie B] W razie wyboru przez Korzystającego ubezpieczenia w Wariancie B , zastosowanie mają następujące zasady: 

12.8.1.  Finansujący udziela Korzystającemu pożyczki w kwocie równej pełnej składce ubezpieczeniowej wskazanej na polisie ubezpieczeniowej. Korzystający zleca Finansującemu wypłatę pożyczki 

bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń (lub agenta ubezpieczeniowego) tytułem zapłaty składki ubezpieczeniowej. Korzystający zobowiązuje się do spłaty kwoty zapłaconej przez 
Finansującego powiększonej o odsetki (wyliczone zgodnie z ust. 5.4 OWL) w ratach płaconych przez cały okres Umowy, niezależnie od okresu obowiązywania ubezpieczenia, zgodnie z 
Harmonogramem. W sytuacji, gdy walutą Umowy nie jest PLN udzielona przez Finansującego pożyczka w kwocie równej pełnej składce ubezpieczeniowej zostanie ustalona przez przeliczenie 

na walutę Umowy według zasad stosowanych do przeliczenia Ostatecznej Wartości Początkowej Przedmiotu Leasingu, chyba że w treści Umowy ustalono inaczej. 

12.8.2.  Do obowiązku spłaty rat za ubezpieczenie postanowienia OWL o ustalaniu wysokości, w tym odsetek, i płatności Ratach Leasingowych stosuje się odpowiednio. Raty za ubezpieczenie 
określone zostały w Harmonogramie. Odsetki naliczane są według oprocentowania stosowanego dla ustalenia wysokości Rat Leasingowych, chyba że z Harmonogramu wynika inaczej. 

12.8.3.  Opłaty za ubezpieczenie nie podlegają wliczeniu do Wartości Początkowej ani Wartości Końcowej Przedmiotu Leasingu. 

12.8.4.  Raty za ubezpieczenie uwzględnione oraz wyodrębnione zostaną na fakturze wystawianej przez Finansującego wraz z Ratą Leasingową 

12.8.5.  W przypadku zaistnienia podstaw do przedterminowej spłaty finansowania udzielonego na podstawie Umowy, w szczególności w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Finansującego 
lub utraty Przedmiotu Leasingu, Korzystający zobowiązuje się do natychmiastowej pełnej spłaty finansowania ubezpieczenia. Wysokość należnej spłaty ustalana jest według zasad 
przewidzianych dla ustalenia wysokości płatności na rzecz Finansującego w związku z obowiązkiem przedterminowej spłaty finansowania Przedmiotu Leasingu. Jeżeli w związku z zaistniałą 

sytuacją powstanie względem ubezpieczyciela roszczenie o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony (np. sprzedaż Przedmiotu Leasingu przez Finansującego) z dniem faktycznego 
zwrotu składki Finansującemu przez ubezpieczyciela zwrot ten zostanie zaliczony przez Finansującego na poczet spłaty przez Korzystającego finansowania ubezpieczenia. 

12.8.6.  Warunkiem możliwości skorzystania przez Korzystającego z Prawa Nabycia Przedmiotu Leasingu po upływie Okresu Leasingu, o ile takie prawo Korzystającemu przysługuje, poza warunkami 
opisanymi w treści OWL, jest brak jakichkolwiek zaległości w spłacie finansowania ubezpieczenia na dzień wykonywania Prawa Nabycia. 

12.9.  Jeżeli zakończenie Okresu Leasingu miałoby przypadać w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia okresu ubezpieczenia, Korzystający ma prawo przedstawić Finansującemu, najpóźniej 

na 7 (siedem) dni roboczych przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia (obejmującej okres leasingu) 
zgodnej z warunkami opisanymi w ust. 12.1 i ust. 12.3 OWL. 

12.10.  Jeżeli w momencie nabycia przez Finansującego Przedmiotu Leasingu od Dostawcy Przedmiot Leasingu był przedmiotem umowy ubezpieczenia OC, Korzystający zobowiązany jest do 

poinformowania Finansującego o tym fakcie. W szczególności Korzystający jest obowiązany uzyskać i przekazać Finansującemu wszelkie informacje niezbędne do złożenia oświadczenia o 
wypowiedzeniu tej umowy ubezpieczenia. Po otrzymaniu stosownych informacji Finansujący złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC. Wszelkimi kosztami poniesionymi 
przez Finansującego wskutek niedokonania wypowiedzenia z winy Korzystającego Finansujący obciąży Korzystającego dodatkową, której wysokość netto równa będzie kosztom poniesionym 

przez Finansującego powiększonym o kwotę 100,00 PLN. 

12.11.  Za weryfikację treści oraz obsługę każdej polisy ubezpieczeniowej w Wariancie C Finansujący obciąży Korzystającego opłatą dodatkową zgodnie z TOiP. Opłata administracyjna będzie 
naliczana odrębnie w odniesieniu do każdego ubezpieczanego Przedmiotu Leasingu. Opłata nie zostanie pobrana w razie zawarcia przez Korzystającego umowy ubezpieczenia w ramach 

Programu (tj. Wariantu A lub Wariantu B). 

12.12.  W razie nabycia przez Korzystającego własności Przedmiotu Leasingu w czasie gdy Przedmiot Leasingu objęty jest umową ubezpieczenia zawartą w ramach Programu, umowy ubezpieczenia 
komunikacyjnego zostaną automatycznie przepisane na Korzystającego (Korzystający stanie się ubezpieczonym), chyba że najpóźniej do dnia wymagalności ostatniej raty leasingowej 

Korzystający złoży Finansującemu wniosek o rozwiązanie umów. W razie rozwiązania umów ubezpieczenia komunikacyjnego zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony należny będzie 
Korzystającemu. Ubezpieczenia inne niż komunikacyjne wygasają z chwilą przejścia Przedmiotu Leasingu na Korzystającego. 

12.13.  W przypadku wystąpienia szkody ubezpieczeniowej środki uzyskane z umowy ubezpieczenia będą przekazane do wyłącznej dyspozycji Finansującego (jako ubezpieczonego), który może je 

przeznaczyć, według swojego swobodnego wyboru, na nabycie części Przedmiotu Leasingu, na naprawę szkód lub na pokrycie uzasadnionych i należycie udokumentowanych wydatków 
Korzystającego poniesionych w celu przywrócenia Przedmiotu Leasingu do stanu poprzedniego. Finansujący może upoważnić Korzystającego do odbioru środków z ubezpieczenia. W razie 

wypłaty środków bezpośrednio do Korzystającego bez upoważnienia zobowiązany jest on do przekazania ich na rachunek Finansującego w terminie 7 dni od ich otrzymania, Finansujący 
uprawniony jest do naliczenia odsetek za każdy dzień opóźnienia w wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie. 

12.14.  W przypadku wystąpienia szkody i przeznaczenia przez Finansującego środków na naprawę, Korzystający jest zobowiązany do dokonania  naprawy szkody wyłącznie w autoryzowanych 

punktach serwisowych. 

12.15.  Jeżeli kwoty uzyskane od zakładu ubezpieczeń nie wystarczają na pełne pokrycie szkód poniesionych przez Finansującego, obowiązek ich wyrównania spoczywa na Korzystającym. 

12.16.  W przypadku wystąpienia szkody ubezpieczeniowej w Przedmiocie Leasingu, w tym kradzieży lub zniszczenia, Korzystający zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia, 

Policji(w przypadku kradzieży), Finansującego i zakładu ubezpieczeń wraz ze wskazaniem miejsca, w którym Przedmiot Leasingu się znajduje lub znajdował ostatnio przed kradzieżą. 

12.17.  Szczegółowe warunki ubezpieczenia zawarte są w umowie ubezpieczenia oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia mających zastosowanie do ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu (oraz 
ewentualnych zmianach wprowadzanych w przyszłości do tychże warunków). Korzystający zobowiązuje się do przestrzegania tych warunków, w szczególności w zakresie warunków 

korzystania z Przedmiotu Leasingu, a naruszenie przez Korzystającego warunków ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu będzie traktowane jako naruszenie postanowień Umowy. 

12.18.  W przypadku utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia Przedmiotu Leasingu z przyczyn, za które Finansujący nie ponosi odpowiedzialności Umowa wygasa ze skutkiem 

natychmiastowym, a Korzystający będzie zobowiązany zapłacić Finansującemu wszystkie przewidziane w Umowie należności pomniejszone o korzyści, jakie Finansujący uzyskał wskutek 
ich zapłaty przed umówionym terminem zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym postanowieniu. W szczególności Korzystający zobowiązany jest zapłacić kwotę równą sumie części 
kapitałowej Rat Leasingowych należnych do końca Okresu Leasingu i Wartości Końcowej Przedmiotu Leasingu („Niespłacona Część Kapitału”). Niespłacona Część Kapitału, tj. wysokość 

części kapitałowej Rat Leasingowych i Wartości Końcowej Przedmiotu Leasingu, określona będzie ostatecznie w Harmonogramie Rat Leasingowych obowiązującym na dzień wygaśnięcia 
Umowy. Korzystający zapłaci Finansującemu także koszty finansowania Niespłaconej Części Kapitału od momentu powstania szkody, do daty otrzymania Niespłaconej Części Kapitału bądź 
do daty otrzymania przez Finansującego kwoty odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. Jeżeli kwota odszkodowania nie pokryje w całości Niespłaconej Części Kapitału koszty finansowania 

różnicy będą naliczane do momentu pełnej spłaty przez Korzystającego. 

Koszt finansowania wyliczany jest przy zastosowaniu następującego wzoru:  

O = Σ N*Dn/365*(S + 3%), gdzie: 

O – oznacza koszt finansowania Niespłaconej Części Kapitału;  

N – oznacza sumę Niespłaconej Części Kapitału podlegającej finansowaniu;  

Dn – oznacza ilość dni obowiązywania Stawki Bazowej;  

S – oznacza wartość Stawki Bazowej obowiązującej w okresie Dn;  

Stawka Bazowa ustalana jest oddzielnie dla każdego okresu finansowania i w związku z tym może ulegać zmianom. Stawki Bazowe przyjęte do kalkulacji kosztu za poszczególne okresy 
finansowania są to Stawki Bazowe obowiązujące trzynastego dnia kalendarzowego miesiąca. Jeżeli Stawka Bazowa jest ujemna, do wyliczenia wynagrodzenia przyjmuje się, że Stawka 

Bazowa wynosi zero. Okresy finansowania są to okresy miesięczne rozpoczynające się trzynastego dnia danego miesiąca, a kończące się dwunastego dnia miesiąca następnego, z wyjątkiem 
pierwszego okresu finansowania, który rozpoczyna się w dniu powstania szkody oraz z wyjątkiem ostatniego okresu finansowania, który kończy się w dniu otrzymania przez Finansującego 
Niespłaconej Części Kapitału. 
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12.19.  Na poczet wskazanych w ust. 12.18 OWL należności Finansujący zaliczy uzyskaną  kwotę odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. Jeżeli wypłata odszkodowania nie nastąpi w terminie 30 

(trzydziestu) dni od daty zgłoszenia szkody, Korzystający zobowiązany będzie do zapłaty tychże należności oraz wszelkich pozostałych należności względem Finansującego powiększonych 
o odsetki wskazane w ust. 12.18 OWL liczone od daty wygaśnięcia Umowy. Po otrzymaniu wszelkich należnych kwot Finansujący przeniesie na Korzystającego swoje roszczenia w stosunku 
do zakładu ubezpieczeń związane z zawartymi umowami ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia nadwyżki kwoty odszkodowania wypłaconego przez zakład ubezpieczeń nad należnościami 

wskazanymi w ust. 12.18 OWL powiększonymi o wszelkie pozostałe należności wynikające z Umowy i odsetki liczone od wszystkich należności za okres od dnia wygaśnięcia Umowy do dnia 
wpływu odszkodowania na konto Finansującego, Finansujący pod warunkiem należytego zakończenia procedury likwidacji szkody niezwłocznie przekaże tak wyliczoną nadwyżkę na wskazane 
konto Korzystającego. Podstawą do wykonania przelewu części otrzymanego przez Finansującego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń na rzecz Korzystającego będzie podpisane przez 

Korzystającego i Finansującego porozumienie w sprawie wzajemnych rozliczeń związanych z wygaśnięciem Umowy. Dokonanie przelewu zostanie potwierdzone przez Finansującego notą 
uznaniową. 

12.20.  Jeżeli szkoda została spowodowana wypadkiem ubezpieczeniowym nieobjętym polisą ubezpieczeniową lub do wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia nie doszło z przyczyn innych 

niż zawinione wyłącznie przez Finansującego, wszelkie szkody i koszty spowodowane wystąpieniem takiego wypadku obciążają Korzystającego. 

12.21.  W razie wypłaty przez zakład ubezpieczeń odszkodowania oraz kontynuacji umowy ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu na warunkach określonych w § 12 OWL (dotyczy przypadków, gdy 

Finansujący ponosi koszty ubezpieczenia), Korzystający zobowiązuje się do zapłaty opłaty dodatkowej zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 12.18 OWL, kalkulowanej na podstawie 
wszelkich kosztów poniesionych przez Finansującego w związku z kontynuacją umowy ubezpieczenia, w tym kosztów podwyżki składki ubezpieczeniowej powiększonych o opłatę określoną 
w TOiP. 

12.22.  W przypadku umów ubezpieczenia zawartych w ramach Programu lub umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 12.7 OWL, w razie zakończenia Umowy przed upływem okresu 
ubezpieczenia z przyczyn innych niż opisane w ust. 12.18 OWL (szkoda całkowita), którego konsekwencją nie będzie nabycie przedmiotu przez Korzystającego, w szczególności w razie 
zakończenia Umowy na skutek jej wypowiedzenia przez Finansującego, Finansujący zwróci Korzystającemu kwotę odpowiadającą części składki ubezpieczeniowej zwróconej Finansującemu 

przez ubezpieczyciela w związku ze sprzedażą przedmiotu leasingu osobie trzeciej lub wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia przez Finansującego, o ile takie prawo Finansującemu 
przysługiwało (dotyczy sytuacji gdy zagospodarowanie Przedmiotu Leasingu następuje inaczej niż poprzez sprzedaż, np. poprzez zawarcie nowej umowy leasingu z osobą trzecią). Zwrot 
podlegał będzie rozliczeniu zgodnie z zasadami ust. 12.19 OWL, co oznacza, że odszkodowanie należne Finansującemu zostanie pomniejszoneo jego wartość. 

§13.  Podatek od środków transportowych 

13.1.  W przypadku, gdy Przedmiot Leasingu podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, Finansujący obciąży Korzystającego dodatkową opłatą, której wysokość netto równa 

będzie kosztom takiego podatku. 

§14.  Wypowiedzenie Umowy 

14.1.  Korzystającemu nie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w całości ani w części. 

14.2.  Finansujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 
następujących okoliczności: 

14.2.1.  Jeżeli Korzystający dokonuje zmiany w Przedmiocie Leasingu bez zgody Finansującego, o ile zmiana taka nie wynika z przeznaczenia Przedmiotu Leasingu, i nie usunie jej pomimo wezwania 
od Finansującego sporządzonego w formie pisemnej lub elektronicznej. 

14.2.2.  Jeżeli Korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą równowartości co najmniej jednej Raty Leasingowej, a Finansujący wyznaczy Korzystającemu na piśmie lub w formie elektronicznej 

odpowiedni termin do zapłaty (przy czym strony ustalają, że termin taki nie będzie dłuższy niż 7 (siedem dni)) z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu, Finansujący 
będzie mógł wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, a następnie dojdzie do bezskutecznego upływu tego terminu. 

14.2.3.  Jeżeli Korzystający używa Przedmiot Leasingu w sposób niezgodny z Umową, jego przeznaczeniem i właściwościami bądź oddaje Przedmiot Leasingu osobie trzeciej do używania bez zgody 

Finansującego. 

14.2.4.  

 

Jeżeli Korzystający pomimo upomnienia w dalszym ciągu nie utrzymuje Przedmiotu Leasingu w należytym stanie, nie dokonuje jego konserwacji i naprawy niezbędnych do zachowania go 
w stanie nie pogorszonym, nie ponosi ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem Przedmiotu Leasingu, uczynił zmianę w Przedmiocie Leasingu niezgodnie z Umową albo rażąco 

zaniedbuje Przedmiot Leasingu w stopniu grożącym jego utratą lub uszkodzeniem. 

14.2.5.  Korzystający przekazał Finansującemu nieprawdziwe informacje o swojej działalności lub sytuacji finansowej, które miały istotne znaczenie dla decyzji Finansującego o udzieleniu 

finansowania. 

14.3.  W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Finansującego z przyczyn leżących po stronie Korzystającego wskazanych w §14.2 OWL, dotychczas zapłacone Raty Leasingowe nie podlegają 

zwrotowi, a Finansujący uprawniony jest do natychmiastowego przejęcia posiadania Przedmiotu Leasingu. Korzystający zapłaci wówczas na rzecz Finansującego odszkodowanie z tytułu 
przedwczesnego zakończenia leasingu (a Finansujący wystawi Korzystającemu notę z wyliczeniem tej kwoty) odpowiadające kwocie wszystkich Rat Leasingowych przewidzianych w Umowie 
za cały podstawowy Okres Leasingu, a niezapłaconych dotychczas wraz z Wartością Końcową, zdyskontowanej stawką równą połowie Stawki Bazowej obowiązującej w dniu rozwiązania 

Umowy. W nocie Finansujący określi termin płatności wyliczonego odszkodowania. Finansujący zwróci część zapłaconego odszkodowania w wysokości równej cenie netto uzyskanej w 
wyniku sprzedaży przejętego przez Finansującego Przedmiotu Leasingu, pomniejszonej o koszty przejęcia, przechowania oraz sprzedaży. Finansujący ma prawo dokonać sprzedaży 
Przedmiotu Leasingu za cenę uwzględniającą interes Finansującego w jak najszybszej sprzedaży Przedmiotu Leasingu (sprzedaż wymuszona). 

§15.  Zakończenie leasingu 

15.1.  Za datę zakończenia leasingu uważa się: 

15.1.1.  datę, w której nastąpiło rozwiązanie Umowy stosownie do postanowień zawartych §14.2; 

15.1.2.  dzień, w którym upływa Okres Leasingu; lub 

15.1.3.  dzień, w którym Umowa wygasła wskutek okoliczności, o których mowa w §12.10 OWL. 

Zakończenie leasingu nie zwalnia Korzystającego z obowiązków wynikających z Umowy oraz niniejszych Ogólnych Warunków Leasingu. 

15.2.  W przypadku zakończenia leasingu wskutek zaistnienia okoliczności wskazanych w §§ 15.1.1 i 15.1.2 OWL, Korzystający zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu Przedmiotu Leasingu 

w miejsce wskazane  przez Finansującego na piśmie lub w formie elektronicznej wraz z niezbędną dokumentacją i wyposażeniem dodatkowym w stanie technicznym odpowiadającym 
normalnemu zużyciu. 

15.3.  Jeśli Korzystający nie zastosuje się do postanowień §15.2 OWL, Finansujący będzie uprawniony (a Korzystający niniejszym wyraża na to swoją zgodę) do wejścia do pomieszczeń 

Korzystającego i przejęcia posiadania Przedmiotu Leasingu oraz podjęcia na koszt Korzystającego wszelkich działań zmierzających do wyegzekwowania wszelkich Rat Leasingowych i innych 
należności pieniężnych przysługujących finansującemu z tytułu umowy leasingu, przy czym działania takie będą mogły być podejmowane za pośrednictwem osób trzecich zajmujących się 
windykacją należności lub innych odpowiednich podmiotów wyznaczonych przez Finansującego. 

15.4.  W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w §15.2 OWL koszty transportu i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu ponosi Korzystający. Ryzyko uszkodzenia Przedmiotu Leasingu lub 
innych rzeczy przez Przedmiot Leasingu, jak również ryzyko jego utraty obciążać będzie Korzystającego do czasu przejęcia Przedmiotu Leasingu przez Finansującego. Jeżeli Przedmiot 
Leasingu nie zostanie przekazany do swobodnego dysponowania Finansującego w sytuacjach określonych powyżej, wszelkie szkody poniesione z tego tytułu przez Finansującego obciążają 

Korzystającego. 

15.5.  W sytuacji określonej w §15.2 OWL stan techniczny Przedmiotu Leasingu będzie sprawdzony przez rzeczoznawcę wyznaczonego przez Finansującego. Jeżeli Finansujący uzna to za 
uzasadnione, przejęcie Przedmiotu Leasingu będzie dokonane w obecności takiego rzeczoznawcy. 

15.6.  W razie opóźnienia zwrotu Przedmiotu Leasingu, Korzystający zapłaci czynsz za okres przedłużonego pozostawania Przedmiotu Leasingu w jego posiadaniu w wysokości ostatniej miesięcznej 
Raty Leasingowej powiększonej o 10% (dziesięć procent) za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia. Przedmiot Leasingu powinien być zwrócony w dobrym stanie technicznym odpowiadającym 
jego normalnemu zużyciu. W wypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia ekspertyzy, o której mowa w §15.5 OWL, zostanie stwierdzone: (i) uszkodzenie lub nadmierne zużycie Przedmiotu 

Leasingu w stosunku do czasu jego użytkowania; (ii) dokonanie w Przedmiocie Leasingu nie uzgodnionej z Finansującym wymiany podzespołów lub części; (iii) dokonanie w Przedmiocie 
Leasingu innych zmian niezgodnych z instrukcją fabryczną, wszelki wynikający stąd uszczerbek majątkowy określony w ekspertyzie, zostaną pokryte przez Korzystającego. W okresie 

opóźnienia zwrotu Przedmiotu Leasingu wszelką odpowiedzialność za Przedmiot Leasingu, w tym ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Leasingu, ponosi Korzystający. 
W szczególności Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność, jeżeli zgodnie z warunkami Umowy Przedmiot Leasingu ubezpieczony winien być przez Korzystającego, a Korzystający zaniecha 
ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu. Jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy Przedmiot Leasingu podlega ubezpieczeniu przez Korzystającego, Korzystający zobowiązany jest do 

utrzymywania tego ubezpieczenia także w okresie opóźnienia zwrotu Przedmiotu Leasingu, a także do przedłożenia Finansującemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów 
uiszczenia należnych składek. 

15.7.  Z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w niniejszym paragrafie, w ciągu 3 (trzech) dni po zakończeniu Okresu Leasingu Finansujący zobowiązany będzie do sprzedaży Przedmiotu 

Leasingu na rzecz Korzystającego, a Korzystający będzie miał prawo nabycia Przedmiotu Leasingu za cenę równą w złotych, Wartości Początkowej Przedmiotu Leasingu  pomniejszonej o 
wartość wszystkich w całości zapłaconych przez Korzystającego części kapitałowych Rat Leasingowych („Prawo Nabycia”). Zastrzega się jednak, że obowiązek Finansującego do sprzedaży 
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Przedmiotu Leasingu powstaje jedynie wówczas, gdy łącznie ziszczą się następujące warunki: (i) Korzystający dokona zapłaty wszystkich płatności wynikających z Umowy oraz niniejszych 

Ogólnych Warunków Leasingu; oraz (ii) Korzystający dokona zapłaty ostatniej Raty Leasingowej oraz wpłaci na Rachunek Bankowy cenę nabycia obliczoną zgodnie z postanowieniami 
niniejszego paragrafu. Finansujący będzie zwolniony z powyższego obowiązku sprzedaży Przedmiotu Leasingu, jeżeli warunki opisane powyżej w punkcie (i) nie zostaną spełnione przez 
Korzystającego przed upływem Okresu Leasingu i/lub warunki opisane powyżej w punkcie (ii) nie zostaną spełnione w ciągu 3 (trzech) dni po zakończeniu Okres Leasingu. W każdym 

przypadku sprzedaży Przedmiotu Leasingu na rzecz Korzystającego: 

a)  koszty zawarcia umowy sprzedaży, w tym koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, będą obciążać Korzystającego; 

b)  wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Finansującego za wady Przedmiotu Leasingu; 

c)  Korzystający będzie zwolniony z obowiązku wydania Przedmiotu Leasingu i doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową; oraz 

d)  zawarcie umowy sprzedaży będzie równoznaczne z przejęciem posiadania Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego. 

15.8.  Jeżeli Korzystający nie skorzysta ze swojego Prawa Nabycia Przedmiotu Leasingu zgodnie z §15.7 OWL, wówczas Korzystający dokona na rzecz Finansującego zapłaty kwoty stanowiącej 
równowartość Wartości Końcowej Przedmiotu Leasingu powiększonej o wszelkie koszty poniesione przez Finansującego w związku z przejęciem w posiadanie Przedmiotu Leasingu, w tym 

koszty wynikające z konieczności demontażu, transportu, magazynowania oraz utylizacji/ złomowania Przedmiotu Leasingu, w terminie 7 (siedmiu) dni od ostatniego dnia, w którym zgodnie 
§15.7 OWL mogło dojść do zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu Leasingu w wykonaniu Prawa Nabycia. 

§16.  Kontrola wykonania zobowiązań stron 

16.1.  Do czasu wykonania wszystkich zobowiązań wobec Finansującego Korzystający zobowiązuje się każdorazowo niezwłocznie informować Finansującego w formie pisemnej lub elektronicznej 
o wszelkich zmianach statusu prawnego, siedziby lub miejsca zamieszkania oraz adresu korespondencyjnego, o ewentualnym otwarciu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego 

lub likwidacyjnego, a także dostarczać na żądanie Finansującego informacje i dokumenty niezbędne do oceny tych okoliczności. 

16.2.  Korzystający powiadomi Finansującego o (i) złożonym w stosunku do Korzystającego wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 2 (dwóch) dni od powzięcia o tym fakcie wiadomości; (ii) 
zawarciu umowy z nadzorcą układu, złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu, złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postepowania układowego lub 

postępowania sanacyjnego – w dniu podjęcia którejkolwiek z tych czynności; (iii) egzekucji skierowanej do Przedmiotu Leasingu i podjętych czynnościach w terminie 2 (dwóch) dni od 
powzięcia o tym fakcie wiadomości. 

16.3.  W przypadku zaistnienia przewidzianych w §15 OWL okoliczności uprawniających Finansującego do wypowiedzenia Umowy, Finansujący uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli 

Przedmiotu Leasingu w wybranym przez siebie terminie oraz do dochodzenia od Korzystającego należnych kwot. Korzystający zobowiązany jest do pokrycia uzasadnionych i realnych 
kosztów Finansującego związanych z taką kontrolą lub dochodzeniem należnych kwot. 

§17.  Postanowienia odrębne dotyczące Umów zbiorczych 

17.1.  W niniejszym paragrafie zostały zawarte postanowienia uzupełniające, modyfikujące lub precyzujące odnośne postanowienia Umowy i Ogólnych Warunków Leasingu w wypadku, gdy w 
specyfikacji Przedmiotu Leasingu zawartej w Umowie wymieniono więcej niż jeden Przedmiot Leasingu. 

17.2.  Przyjmuje się, że wskutek podpisania jednego dokumentu Umowy powstają między Stronami odrębne stosunki leasingu w liczbie odpowiadającej ilości Przedmiotów Leasingu wymienionych 
w tej specyfikacji, przy czym zastrzega się, że tak powstałe stosunki leasingu są od siebie całkowicie niezależne, w szczególności rozwiązanie lub modyfikacja któregokolwiek z nich pozostaje 
bez wpływu na pozostałe stosunki. 

17.3.  Za wyjątkiem odmiennych postanowień przewidzianych w niniejszym paragrafie, przyjmuje się, że Umowę oraz Ogólne Warunki Leasingu należy interpretować mając na względzie pełną 
odrębność i niezależność poszczególnych stosunków leasingu oraz mając na uwadze fakt, że jedynym celem zawarcia odrębnych umów leasingu na podstawie jednego dokumentu Umowy 
było ułatwienie i uproszczenie procedury ich zawierania. 

17.4.  Harmonogram Rat Leasingowych stanowiący Załącznik Nr 6 do Umowy jest zbiorczym harmonogramem dotyczącym wszystkich Przedmiotów Leasingu objętych specyfikacją. Z uwagi na 
odrębność stosunków leasingu dotyczących poszczególnych Przedmiotów Leasingu oraz możliwość, iż Okresy Leasingu dotyczące poszczególnych Przedmiotów Leasingu nie będą pokrywały 
się ze sobą, Finansujący ma prawo: (i) sporządzać w oparciu o zbiorczy Harmonogram Rat Leasingowych odrębne Harmonogramy Rat Leasingowych dla poszczególnych Przedmiotów 

Leasingu; (ii) wystawiać faktury indywidualne dla należności dotyczących poszczególnych Przedmiotów Leasingu lub faktury zbiorcze dla należności dotyczących wszystkich lub części 
Przedmiotów Leasingu oddanych w leasing na podstawie jednej Umowy. Odrębne Harmonogramy Rat Leasingowych, o których mowa powyżej, mogą ulegać zmianom na analogicznych 
zasadach jak zbiorczy Harmonogram Rat Leasingowych w okolicznościach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Leasingu. 

17.5.  O ile Finansujący nie postanowi inaczej, Korzystający jest uprawniony do sporządzenia zbiorczego Protokołu Odbioru Przedmiotu Leasingu przewidzianego w § 3.1 Ogólnych Warunków 
Leasingu, który swoim zakresem obejmie ogół Przedmiotów Leasingu oddanych w leasing na podstawie jednej Umowy.  

17.6.  Pełnomocnictwo udzielone przez Finansującego do dokonania odbioru Przedmiotu Leasingu objąć może swoim zakresem zarówno ogół Przedmiotów Leasingu oddanych w leasing na 

podstawie jednej Umowy, jak również tylko niektóre z nich. Udzielone pełnomocnictwo może zostać w każdej chwili odwołane w całości lub tylko w odniesieniu do poszczególnych 
Przedmiotów Leasingu. 

17.7.  Finansujący może skorzystać z uprawnień, o których mowa w §3.5 OWL w odniesieniu do każdego z Przedmiotów Leasingu oddzielnie. Skorzystanie z ww. uprawień nie ma wpływu na 

stosunek leasingu pozostałych Przedmiotów Leasingu.. 

17.8.  Obowiązek zapłaty przez Korzystającego opłat przewidzianych w §5.1d) Ogólnych Warunków Leasingu odnosi się do każdego ze stosunków leasingu. Opłaty naliczane są oddzielnie dla 

każdego ze stosunków leasingu. 

17.9.  Korzystający jest uprawniony do wystąpienia z prośbą o dokonanie zmiany Waluty Umowy zgodnie z §5.5 Ogólnych Warunków Leasingu odnośnie ogółu lub niektórych Przedmiotów 
Leasingu oddanych w leasing na podstawie jednej Umowy. 

17.10.  Finansującemu przysługuje przewidziane w §5.14 Ogólnych Warunków Leasingu prawo do zaliczenia wpłat dokonywanych przez Korzystającego na poczet należności związanych z innymi 
Przedmiotami Leasingu oddanymi w leasing na podstawie jednej Umowy. Finansujący nie jest w tym zakresie związany postanowieniami Korzystającego. 

17.11.  W wypadku wystąpienia nadpłaty Finansującemu przysługują wszelkie uprawnienia przewidziane w §5.15 Ogólnych Warunków Leasingu, w tym także możliwość zaliczenia nadpłaty na 

poczet Rat Leasingowych oraz należności dotyczących innych Przedmiotów Leasingu oddanych w leasing na podstawie jednej Umowy. 

17.12.  Wygaśnięcie Umowy z powodów przewidzianych w §12.10 Ogólnych Warunków Leasingu następuje jedynie odnośnie Przedmiotów Leasingu, których dotyczy utrata, zniszczenie lub 
nienaprawialne uszkodzenie. 

§18.  Postanowienia różne 

18.1.  Umowa i niniejsze Ogólne Warunki Leasingu w sposób ostateczny i wyłączny regulują kwestie nią objęte, w szczególności zaś uchylają wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne uzgodnienia 

w tym zakresie. 

18.2.  Niezależnie od wysokości zastrzeżonych Umową odszkodowań, kar umownych lub innego rodzaju opłat w każdym wypadku Korzystający odpowiada w pełni za szkody poniesione przez 
Finansującego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Korzystającego i tym samym Korzystający jest zobowiązany do zapłaty pełnego odszkodowania 

przekraczającego wysokość tych odszkodowań, kar umownych lub opłat. 

18.3.  W przypadku, gdyby zastąpiono Stawkę Bazową inną międzybankową stopą procentową, w miejsce Stawki Bazowej należy użyć stopy zastępującej w Walucie Umowy. 

18.4.  Korzystający zobowiązuje się uzyskać i odnawiać wszelkie upoważnienia, zgody i licencje niezbędne do zapewnienia ważności i wykonalności zobowiązań wynikających z Umowy. 

18.5.  Finansującemu przysługuje prawo do przenoszenia na rzecz osób trzecich praw wynikających z umowy bez zgody Korzystającego. 

18.6.  Rozstrzyganie sporów powstałych w związku z Umową, Strony poddają sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Finansującego, tj. sądowi w Warszawie. Niezależnie od zdania 

poprzedzającego, w sytuacji gdy Finansujący jest stroną powodową, powództwo może być wytoczone, według swobodnego wyboru Finansującego, przed sąd właściwy według przepisów 
kodeksu postępowania cywilnego lub przed sąd we Wrocławiu lub przed sąd w Białej Podlaskiej. 

18.7.  Jeśli Strony zawarły Umowę także w innej niż polska wersji językowej, w przypadku rozbieżności pomiędzy obiema wersjami, wersja polska będzie rozstrzygająca. 

18.8.  [Forma] Umowa może zostać zawarta pod rygorem nieważności w formie (i) pisemnej, (ii) elektronicznej lub (iii) mieszanej (poprzez złożenie dwóch oświadczeń woli – oświadczenia woli 
pierwszej Strony złożonego w formie pisemnej oraz oświadczenia woli drugiej Strony złożonego w formie elektronicznej poprzez złożenie podpisu elektronicznego potwierdzonego 
certyfikatem kwalifikowanym na skanie podpisanej przez pierwszą Stronę Umowy lub dokumencie obejmującym jej treść – na Umowę składały się będą dokumenty: oświadczenie woli w 
formie pisemnej oraz oświadczenie w formie elektronicznej). Zmiana, uzupełnienie oraz wszelkie oświadczenia do Umowy, o ile w treści Umowy nie została przewidziana inna forma, 

wymagają pod rygorem nieważności zachowania którejkolwiek z form przewidzianych dla zawarcia Umowy niezależnie od tego, w jakiej formie została zawarta Umowa.  
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18.9.  [Doręczenia] Doręczenia pism (w tym oświadczeń, dokumentów, zawiadomień, dokumentów księgowych) w ramach Umowy dokonywane mogą być: (i) za pośrednictwem poczty (listem 
poleconym lub za potwierdzeniem odbioru), lub (ii) gdy z OWL wprost wynika taka możliwość lub uprawnienie do złożenia oświadczenia w formie elektronicznej, z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej (e-mail). 

18.9.1.  W odniesieniu do pism doręczanych za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście stosuje się następujące zasady: oświadczenia wysyłane będą listami poleconymi za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, przekazywane kurierem, bądź doręczane osobiście na adres do korespondencji drugiej strony określony w §2 Umowy lub zawiadomieniu o zmianie tego adresu. 
Wyjątek stanowić będą zawiadomienia i aneksy zmieniające treść §2 Umowy oraz faktury wystawiane przez Finansującego, które będą wysyłane listami zwykłymi. Oświadczenie przekazane 
kurierem lub osobiście będzie uznane za doręczone z chwilą doręczenia na wskazany powyżej adres. Odmowa przyjęcia pod tym adresem pisma zawierającego oświadczenie przekazywanego 

listem poleconym, przesyłką kurierską lub osobiście lub niepodjęcie pisma przez Stronę będącą adresatem w wyznaczonym przez pocztę terminie, mimo potwierdzonego przez pocztę 
złożenia awizo o przesyłce poleconej na wskazany powyżej adres, wywołuje skutki doręczenia. Finansujący pozostawia w swych aktach Umowy pismo ze skutkiem doręczenia z chwilą jego 
zwrotu do siedziby Finansującego, jeżeli Korzystający nie zawiadomi Finansującego o zmianie swojego adresu i nazwiska (firmy), a wysłane kurierem lub pocztą lub przekazywane przez 

pracownika Finansującego oświadczenie wróci z adnotacją „adresat nieznany” lub temu podobne. 

18.9.2.  W odniesieniu do pism doręczanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej stosuje się następujące zasady:  

 a) Pismo doręczone na adres e-mail Korzystającego wskazany w Umowie traktowane będzie jako doręczone w chwili jego wpływu na serwer poczty Korzystającego; 

 b) Pismo wysłane do Korzystającego za pośrednictwem wiadomości e-mail traktowane będzie jako doręczone również w sytuacji, w której wiadomość wysłana w warunkach 
opisanych w ust. powyżej nie została doręczona z przyczyn nie leżących po stronie Finansującego (np. w razie nieprzyjęcia wiadomości przez serwer poczty Korzystającego). 
W takiej sytuacji wiadomość uważa się za doręczoną w terminie 7 dni od jej wysłania.  

18.10.  
Niniejszym informujemy, że w dniu 7 maja 2021 r. BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. („Spółka”) otrzymała numer schematu podatkowego (NSP), odnoszący się do uprzedniego zgłoszenia 
przez Spółkę umowy leasingu operacyjnego jako schematu podatkowego standaryzowanego, w którym Spółka zidentyfikowała swoją rolę jako Promotor (MDR-1). Numer schematu 
podatkowego (NSP) to: MDR0969125/21. Zawarcie niniejszej umowy leasingu operacyjnego zgodnie z art. 17a w zw. z art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

zostanie zgłoszone przez Spółkę jako schemat podatkowy standaryzowany o NSP wskazanym w pkt. 1 w ramach kwartalnego raportowania MDR- 4, uznano bowiem, że niniejsza umowa 
może spełniać kryterium głównej korzyści oraz ogólną cechę rozpoznawczą wskazaną w art. 86a§1 pkt. 6 lit. d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgłaszany schemat 
podatkowy dotyczy przeniesienia składników majątkowych w postaci leasingu. Celem, któremu służy realizacja schematu podatkowego jest udzielenie finansowania Korzystającemu w 

ramach umowy leasingu. Nie oszacowano wartości korzyści podatkowej. Przepisy prawa podatkowego, które znajdą według wiedzy Spółki, zastosowanie w schemacie podatkowym to art. 
17b w zw. z 17c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Innym podmiotem występującym w zgłaszanym schemacie będzie wspomagający: Kancelaria Radcy Prawnego Maciej 
Cymmerman, NIP 9511948845. Zanonimizowaną informację o nadaniu NSP zawierającą powyższe dane, można znaleźć pod adresem: https://leasingsolutions.bnpparibas.pl/o-

nas/zagadnienia-podatkowe/numery-schematow-podatkowych/. Raportowanie Państwa umowy zostanie uzupełnione o dane identyfikujące Państwa jako tzw. Korzystającego, to jest dane 
takie jak: pełna nazwa firmy, NIP, adres firmy (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu (jeżeli występuje), miejscowość, kod pocztowy), jako data zdarzenia 
powodująca obowiązek zaraportowania podana zostanie data zawarcia z Państwem niniejszej Umowy, jako zdarzenie skutkujące przekazaniem informacji o schemacie podatkowym zostanie 

wskazane zawarcie z Państwem niniejszej Umowy. Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z dnia 31 stycznia 2019 r. „Informacje o schematach podatkowych (MDR)” w zakresie schematów 
standaryzowanych, zgodnie z art. 86b §1 w związku z art. 86b §7 Ordynacji podatkowej pierwotny obowiązek raportowania spoczywa na Promotorze. Korzystający (Klient) ma obowiązek 

przekazania informacji o schemacie podatkowym standaryzowanym (MDR-1) do Szefa KAS tylko w dwóch przypadkach (I) niedopełnienia przez Promotora jego obowiązków wskazanych w 
art. 86b §2 i 3 Ordynacji podatkowej (w szczególności poinformowania o schemacie podatkowym Szefa KAS) albo (II) braku promotora (tj. samodzielnego opracowania i wdrażania schematu 
przez korzystającego). Niezależnie od powyższego, Klient korzystający z formy finansowania w postaci leasingu operacyjnego powinien samodzielnie rozstrzygnąć po swojej stronie, czy 

fakt zawarcia umowy leasingu operacyjnego wygenerował po jego stronie obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym MDR-3 ( tj. czy Klient dokonał w danym okresie 
rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskał wynikającą ze schematu korzyść podatkową). W ocenie Spółki, każdy przypadek powinien 
być analizowany wyłącznie w oparciu o indywidualny stan faktyczny znany korzystającemu. 

18.11.  
[Sublicencja] Jeśli zgodnie z umową Dostawy (zamówieniem, fakturą) lub Umową Leasingu Przedmiotem Leasingu jest Oprogramowanie lub rzecz wraz z Oprogramowaniem, 
Finansujący udziela Korzystającemu Licencji niewyłącznej na korzystanie z tego Oprogramowania (Sublicencja).  

18.11.1.  
[Zakres Sublicencji] Sublicencja udzielana jest przez Finansującego na rzecz Korzystającego na zasadach opisanych w Umowie Dostawy stosowanych odpowiednio, z 

uwzględnieniem okoliczności, że udzielana licencja ma charakter sublicencji oraz postanowień niniejszego ustępu. W szczególności, określenie pól eksploatacji oraz pozostałych 
warunków koniecznych umowy licencyjnej znajduje się w treści Umowy Dostawy, z  zastrzeżeniem, że udzielenie Sublicencji obejmuje co najmniej pola eksploatacji niezbędne do 
korzystania z Oprogramowania przez Korzystającego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym jego utrwalanie i kopiowanie.  

18.11.2.  
[Okres Sublicencji] Sublicencja udzielana jest na Okres Leasingu. Po upływie Okresu Leasingu Sublicencja wygasa. W razie skorzystania przez Korzystającego z prawa nabycia 
Przedmiotu Leasingu, o ile wynika to z Umowy Dostawy (lub Oświadczenia Dostawcy w przedmiocie udzielenia Licencji), Dostawca udzieli Korzystającemu Licencji na Oprogramowanie 
na zasadach opisanych w Umowie Dostawy lub Oświadczeniu Dostawcy w przedmiocie udzielenia Licencji, bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności. Strony 

potwierdzają, że (i) Finansujący nie jest zobowiązany do udzielenia Sublicencji na Oprogramowanie (ani Licencji na Oprogramowanie) po zakończeniu Okresu Leasingu, (ii) Finansujący 
nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie przez Dostawcę Licencji na rzecz Korzystającego po zakończeniu Okresu Leasingu. W razie wypowiedzenia lub 
wygaśnięcia Umowy Leasingu Sublicencja wygasa.   

18.11.3.  
[Zasady korzystania] Korzystający nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji na korzystanie z Oprogramowania oraz nie może upoważnić innych podmiotów do korzystania 
z Oprogramowania w zakresie uzyskanej Sublicencji, chyba że łącznie: (i) uzyska zgodę Finansującego wyrażoną w formie dokumentowej oraz (ii) warunki Licencji pozwalają, poza 

udzieleniem Sublicencji, na udzielanie dalszych sublicencji. 

18.11.4.  
[Odpowiedzialność] Korzystający zapewnia i potwierdza, że dokonał wyboru Oprogramowania (na który to wybór Finansujący nie miał wpływu) oraz zapoznał się z warunkami 
Licencji, a w konsekwencji gwarantuje, że Dostawca uprawniony jest do udzielenia Finansującemu Licencji, która jako Sublicencja może zostać następnie udzielona przez Finansującego 

na rzecz Korzystającego na Okres Leasingu. W związku z powyższym: (i) Korzystający ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia Licencji oraz Sublicencji, w związku z 
czym przejmuje (zwalnia w oparciu o art. 392 Kodeksu cywilnego) odpowiedzialność Finansującego w tym zakresie, oznacza to w szczególności, że w razie skierowania do 
Finansującego jakichkolwiek roszczeń przez dysponenta praw autorskich, w tym w szczególności Dostawcę lub producenta Oprogramowania (licencji, niezależnie od tytułu) zwolni 

Finansującego z odpowiedzialności, a w razie spełnienia przez Finansującego ww. roszczeń zwróci ich równowartość na pierwsze wezwanie Finansującego (roszczenie o zwrot stanowi 
należność z tytułu leasingu). (ii) Finansujący nie ponosi względem Korzystającego żadnej odpowiedzialności związanej z Sublicencją. W szczególności Finansujący nie ponosi względem 
Korzystającego odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z Oprogramowania, a także odpowiedzialności z tytułu wad lub usterek Oprogramowania. 

Wszelkie roszczenia w tym zakresie Korzystający będzie kierował jedynie względem Producenta,  Dostawcy lub innego dysponenta praw autorskich. 

18.11.5.  
[Kontrola] Producent, Dostawca oraz Finansujący są uprawnieni do dokonywania kontroli sposobu używania Oprogramowania i przestrzegania warunków Licencji oraz Sublicencji 
przez Korzystającego. Korzystający zobowiązany jest umożliwić Producentowi, Dostawcy oraz Finansującemu przeprowadzenie kontroli oraz udzielać im wszystkich wyjaśnień i 

informacji jakie okażą się uzasadnione i niezbędne ze względu na przedmiot kontroli. Kontrola przeprowadzana będzie jedynie podczas stałych godzin pracy Korzystającego w dni 
robocze i w trybie, który nie zakłóci w sposób nieuzasadniony bieżącej działalności Korzystającego. Na pisemne żądanie Producenta, Dostawcy lub Finansującego, Korzystający 
zobowiązuje się dostarczać pisemne oświadczenia potwierdzające, że Oprogramowanie używane jest zgodnie z postanowieniami Licencji oraz Sublicencji. 

18.11.6.  
[Wynagrodzenie] Wynagrodzenie (kapitał oraz odsetki) należne Finansującemu z tytułu udzielenia Sublicencji na korzystanie z Oprogramowania zawarte zostało w Ratach 
Leasingowych (w tym w Pierwszej Racie) oraz innych opłatach wynikających z OWL z wyłączeniem wartości końcowej (ceny), a Korzystającemu nie przysługuje w odniesieniu do 

Oprogramowania/Sublicencji Prawo Nabycia. Jeśli na Przedmiot Leasingu składa się poza Oprogramowaniem również inna rzecz, wartość końcowa odnosiła się będzie wyłącznie do 
tej rzeczy, Raty Leasingowe natomiast do Przedmiotu Leasingu jako całości. 

§19.  Procedura składania i rozpatrywania reklamacji 

19.1.  Korzystający może składać  reklamacje (zastrzeżenia) dotyczące usług świadczonych przez Finansującego. 

19.2.  Reklamacje powinny być składane niezwłocznie, po wystąpieniu okoliczności budzących wątpliwości Korzystającego, co ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji. 

19.3.  Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – osobiście w centrali Finansującego albo przesyłką pocztową na adres BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o., ul. Grzybowska 78, 00-844 
Warszawa, ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii (22) 566 96 50  (opłata za połączenie wg cennika operatora), albo osobiście do protokołu w centrali Finansującego, drogą 
elektroniczną  na adres: reklamacje@corp.bnpparibas.com. 

19.4.  Po złożeniu przez Korzystającego reklamacji, Finansujący rozpatruje reklamacje i udziela Korzystającemu odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, 
przy czym udzielenie odpowiedzi Korzystającemu, będącemu osobą fizyczną pocztą elektroniczną następuje na jego wniosek, a także telefonicznie w stosunku do Korzystających  innych niż 
osoby fizyczne.  

19.5.  Rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Finansującego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie 
skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Finansujący w informacji przekazywanej Korzystającemu wyjaśnia 
przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie 

może przekroczyć w przypadku Korzystających będących osobami fizycznymi 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

19.6.  Finansujący na wniosek Korzystającego, przekazuje mu potwierdzenie złożenia reklamacji odpowiednio do sposobu jej złożenia lub w inny uzgodniony sposób.  

19.7.  Korzystającemu będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania 
ewentualnego sporu. 
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