OGÓLNE WARUNKI
UMOWY LEASINGU
I. Postanowienia ogólne.
§1.1.
Na podstawie niniejszej Umowy Leasingu, Finansujący zobowiązuje się
nabyć Przedmiot Leasingu od Dostawcy wskazanego przez
Korzystającego..
2. O ile strony nie przewidziały szczegółowych postanowień, w przypadku
Umów Leasingu zawieranych w walucie obcej, płatności dokonywane są
w walucie określonej Umową Leasingu, a w przypadku Umów Leasingu
denominowanych w walutach obcych płatności dokonywane są w złotych
według kursu sprzedaży danej waluty z pierwszej tabeli kursów Banku
Pekao S.A., ogłoszonej pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym
przypada termin płatności.
§ 2.
Dla celów Umowy Leasingu następujące pojęcia oznaczają:
1. „Przedmiot Leasingu” – podlegające amortyzacji środki trwałe lub
wartości niematerialne i prawne, a także grunty, przekazane
Korzystającemu do używania lub do używania i pobierania pożytków na
podstawie Umowy Leasingu.
2. „Harmonogram opłat” - Umowa Leasingu w części określającej
w szczególności rodzaj, wysokość i terminy wnoszenia Opłat
leasingowych przez Korzystającego na rzecz Finansującego.
3. „Opłata leasingowa” - każda płatność należna Finansującemu od
Korzystającego z tytułu Umowy Leasingu. W szczególności Opłatami
leasingowymi są: Opłata wstępna, prowizje, opłaty manipulacyjne,
Opłata administracyjna, Opłata rejestracyjna, opłata za ubezpieczenie,
a także raty wynagrodzenia, zawierające część kapitałową stanowiącą
spłatę wartości początkowej środka trwałego oraz część odsetkową
stanowiącą spłatę pozostałej części wynagrodzenia należnego
Finansującemu od Korzystającego w Podstawowym okresie leasingu.
4. „Podstawowy okres leasingu” – czas oznaczony, na jaki została
zawarta Umowa Leasingu rozpoczynający się w dniu zawarcia tej
umowy i trwający do ostatniego dnia miesiąca, za który zgodnie
z Harmonogramem opłat należna jest ostatnia Opłata leasingowa, zaś
Okres leasingu to czas oznaczony od dnia powiadomienia o odbiorze
Przedmiotu Leasingu i trwający do ostatniego dnia miesiąca, za który
zgodnie z Harmonogramem opłat należna jest ostatnia Opłata
leasingowa.
5 „Dostawca” - zbywca, od którego Finansujący nabywa Przedmiot
Leasingu w wykonaniu Umowy Leasingu.
6. „Miejsce instalacji” - miejsce używania lub parkowania (w przypadku
pojazdów) Przedmiotu Leasingu.
7. „Protokół odbioru Przedmiotu Leasingu” – dokument potwierdzający
wydanie Przedmiotu Leasingu Korzystającemu w miejscu i terminie
określonym przez Finansującego, podpisany co najmniej przez
Korzystającego, zaś Zawiadomienie o odbiorze – dokument wystawiony
przez Finansującego informujący o terminie i miejscu odbioru
Przedmiotu Leasingu oraz rozpoczęciu Okresu leasingu.
8. „Kaucja zwrotna” – suma pieniężna, przekazana przez Korzystającego
na rzecz Finansującego celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania
Umowy Leasingu.
9. „Umowa sprzedaży/ Umowa/ zamówienie/ faktura” - umowa
zawierająca warunki sprzedaży Przedmiotu Leasingu, określone przez
Korzystającego, na podstawie której Finansujący nabywa Przedmiot
Leasingu od Dostawcy.
10. „Zabezpieczenie” - wszelkie prawne formy zabezpieczenia płatności
Opłat leasingowych i innych należności wynikających z Umowy
Leasingu.
11. „Odszkodowanie umowne” - odszkodowanie należne Finansującemu
od Korzystającego wszystkie przewidziane Umową Leasingu
niezapłacone raty wynagrodzenia
pomniejszone o korzyści, jakie
Finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem
rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy Leasingu. Odszkodowanie
umowne określa się zgodnie z § 32 oraz § 35 OWUL.
12. „Opłata wstępna” – Opłata leasingowa określona w Harmonogramie
opłat stanowiąca pierwszą ratę wynagrodzenia z tytułu Umowy Leasingu.
13. „Opłata administracyjna” - opłata należna Finansującemu z tytułu
zawarcia i administrowania Umową Leasingu, której wysokość określona
została w Harmonogramie opłat.
14. „Opłata rejestracyjna” – jednorazowa opłata z tytułu rejestracji
Przedmiotu Leasingu we właściwym organie administracji, jeżeli
przedmiot ten podlega rejestracji na mocy przepisów prawa o ruchu
drogowym, której wysokość określona została w Harmonogramie opłat.
15. „Cena wykupu” – cena, za którą Finansujący przenosi na
Korzystającego własność Przedmiotu Leasingu po Podstawowym
okresie leasingu i na warunkach określonych w Umowie Leasingu.
16. „Cena nabycia Przedmiotu Leasingu” - suma następujących
składników: ceny kupna Przedmiotu Leasingu określonej z Dostawcą
w Umowie sprzedaży lub fakturze, dodatkowych opłat związanych
z zakupem i dostawą Przedmiotu Leasingu, o ile ich poniesienie
obciążyło Finansującego, a w szczególności kosztów transportu,
montażu, ubezpieczenia podczas transportu, cła, usług agencji celnej,
innych
opłat
(np.
kosztów
akredytywy,
transferów,
opłat
manipulacyjnych,
opłaty
skarbowej,
podatku
od
czynności
cywilnoprawnych). Każdy ze składników Ceny nabycia Przedmiotu
Leasingu zostanie zapłacony przez Korzystającego w walucie obcej
przed zawarciem Umowy Leasingu, zostanie przeliczony na złote po
kursie sprzedaży waluty z pierwszej tabeli kursów Banku Pekao S.A.
opublikowanej w dniu podpisania Umowy Leasingu, a co do płatności
składników tejże Ceny nabycia Przedmiotu Leasingu i dokonanych po
zawarciu Umowy Leasingu przeliczenie zostanie wykonane na
podstawie kursów z pierwszej tabeli kursów opublikowanej w dniu
płatności.
W
przypadku
Umów
Leasingu
walutowych
lub
denominowanych, Finansujący przeliczy Cenę nabycia Przedmiotu
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Leasingu na walutę Umowy Leasingu, po kursie kupna danej waluty w
Banku Pekao S.A. W przypadku gdy Finansujący zapłaci Cenę nabycia
brutto w walucie innej niż PLN, Korzystający zobowiązany jest do
pokrycia różnic kursowych powstałych w wyniku przeliczenia podatku
VAT z waluty obcej na PLN.
17. „Tabela Opłat i Prowizji” – dodatkowe opłaty
za czynności
wykonywane przez Finansującego związane z zawarciem, realizacją i
rozliczeniem Umowy Leasingu (i) podejmowane na wniosek
Korzystającego, (ii) wynikające z niewykonywania lub nienależytego
wykonania Umowy Leasingu przez Korzystającego, a także (iii) realizacji
we właściwym organie administracji publicznej czynności, których
obowiązek realizacji wynika z prawa własności lub posiadania
Przedmiotu Leasingu; opłaty będą pobierane w wysokości obowiązującej
w dniu wykonania czynności podlegającej opłacie powiększone
o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wysokość prowizji
i opłat ustalana jest uchwałą Zarządu Finansującego i publikowana na
stronie internetowej Finansującego oraz dostępna w oddziałach
Finansującego.
§3.1.
Przedmiot Leasingu w czasie trwania Umowy Leasingu pozostaje
własnością Finansującego, który jest uprawniony do jego odpowiedniego
oznakowania widocznego na zewnątrz. W przypadku nieskorzystania
przez Finansującego z przysługującego mu uprawnienia, Korzystający
jest zobowiązany do odpowiedniego oznakowania Przedmiotu Leasingu.
Finansujący może uznać, za wystarczające oznaczenie wpisanie
Finansującego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
2.
Korzystający - bez uprzedniej pisemnej zgody Finansującego - nie ma
uprawnień do dokonywania żadnych zmian w Przedmiocie Leasingu, tak
w jego substancji fizycznej, jak i mogących mieć skutki finansowe i/lub
prawno-podatkowe dla Finansującego.
3.
Finansujący lub - na podstawie jego pisemnego upoważnienia - osoby
trzecie, ma prawo do wejścia do miejsc gdzie znajduje się Przedmiot
Leasingu i inspekcji Przedmiotu Leasingu, w terminach uzgodnionych
z Korzystającym,
aw
przypadku
powzięcia
wiadomości
o nieprawidłowym użytkowaniu, możliwości zniszczenia, uszkodzenia,
prób przejęcia, wykonania prawa zatrzymania w stosunku do Przedmiotu
Leasingu – w każdym czasie. Uprawnienie do inspekcji nie stanowi
naruszenia prawa Korzystającego do niezakłóconego posiadania
Przedmiotu Leasingu w czasie trwania Umowy Leasingu.
§4.1.
Korzystający nie jest uprawniony do ustanawiania na Przedmiocie
Leasingu zastawu ani jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, jak
również przenoszenia swoich praw wynikających z Umowy Leasingu na
osoby trzecie.
2. Prawa Finansującego określone w Umowie Leasingu mogą być
w każdym czasie przenoszone przez Finansującego na osoby trzecie.
§5.1.
Wybór sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Leasingu należy
wyłącznie do Finansującego. W przypadku kiedy po zawarciu Umowy
Leasingu, Finansujący odstąpi lub ograniczy wymagane zabezpieczenia,
powiadomi o tym pisemnie Korzystającego. Powiadomienie to stanowić
będzie integralną część Umowy Leasingu, na co Korzystający wyraża
zgodę.
2. W celu dochodzenia lub egzekwowania roszczeń przysługujących
Finansującemu wobec Korzystającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy Leasingu lub innych umów łączących
strony, Finansujący jest uprawniony do wykorzystania wszelkich
zabezpieczeń złożonych przez Korzystającego do Umowy Leasingu lub
innych umów zawartych z Finansującym. Jeżeli ustanowione przez
Korzystającego zabezpieczenia staną się bezprzedmiotowe lub
bezskuteczne, lub zostaną uchylone lub przestaną spełniać wymagane
przez Finansującego warunki, w okresie trwania Umowy Leasingu,
Finansujący może żądać od Korzystającego ustanowienia innego lub
dodatkowego zabezpieczenia Umowy Leasingu w wyznaczonych przez
Finansującego wysokości i
terminie. Nieustanowienie przez
Korzystającego zabezpieczenia we wskazanej wysokości lub terminie
uprawnia Finansującego do wypowiedzenia Umowy Leasingu w trybie
natychmiastowym.
3. W przypadku, gdy Umowa Leasingu przewiduje wpłatę kaucji zwrotnej
płatnej jednorazowo, Korzystający zobowiązany jest do jej wniesienia
przed odbiorem Przedmiotu Leasingu. W przypadkach przewidzianych
Umową Leasingu, kaucja zwrotna może być uiszczana w częściach wraz
z ratami wynagrodzenia. Kaucja zwrotna podlega zwrotowi niezwłocznie
po zakończeniu Umowy Leasingu, a w przypadku przedterminowego
rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Leasingu - niezwłocznie po
sporządzeniu rozliczenia finansowego Umowy Leasingu, przy czym
Finansujący ma prawo potrącić z niej wszelkie należności i roszczenia
nie zaspokojone przez Korzystającego w trybie wskazanym w Umowie
Leasingu.
4. Po całkowitym uregulowaniu wszelkich zobowiązań Korzystającego
wobec Finansującego wynikających z Umowy Leasingu, wygasają
zabezpieczenia ustanowione przez Korzystającego. W takim przypadku
Finansujący zwróci niezwłocznie Korzystającemu kaucję zwrotną (o ile
występuje) w niepotrąconej części, jak również wyda zgodę na
zwolnienie innych zabezpieczeń Umowy Leasingu. Korzystający ma
obowiązek odbioru weksla/weksli od Finansującego na własny koszt i
ryzyko w ciągu 2 miesięcy od zakończenia Umowy Leasingu i
uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Finansującego. Po upływie
powyższego terminu weksel/weksle wraz z deklaracją wekslową zostaną
komisyjnie zniszczone.
§ 6. Umowa Leasingu wiąże strony z chwilą jej podpisania lub z inną datą,
jeżeli strony tak postanowiły, oraz rodzi skutki prawne po stronie
Finansującego pod warunkiem wniesienia przez Korzystającego Opłaty
wstępnej, Opłaty administracyjnej oraz kaucji zwrotnej (o ile występuje)

§7.1.
2.

oraz pod warunkiem skutecznego ustanowienia zabezpieczeń
i spełnienia dodatkowych warunków określonych Umową Leasingu.
Niespełnienie warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie
powoduje, iż Umowa Leasingu nie rodzi skutków prawnych i uznaje się
ją za niezawartą, co nie zwalnia Korzystającego od obowiązku
wniesienia Opłaty administracyjnej oraz naprawienia na zasadach
ogólnych poniesionej przez Finansującego szkody.
Korzystającemu nie przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy
Leasingu w trakcie jej trwania.
Umowa Leasingu może być zmieniona, w tym przedłużona,
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (nie dotyczy to
sytuacji, o których mowa w § 9 i 18 OWUL). Z tytułu wprowadzanych
zmian Finansującemu każdorazowo przysługuje prowizja zgodnie
z Tabelą Opłat i Prowizji, obowiązującą w dniu dokonywania czynności.

II. Wybór i cena Przedmiotu Leasingu.
§8.1.
Finansujący dokonuje zakupu wybranego Przedmiotu Leasingu od
Dostawcy wskazanego przez Korzystającego.
8
2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 709 Kodeksu cywilnego, Finansujący
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór Przedmiotu Leasingu
przez Korzystającego, a w szczególności nie odpowiada za szkody
wynikłe z wad fizycznych i prawnych Przedmiotu Leasingu oraz za
przydatność Przedmiotu Leasingu do umówionego użytku. Do
odpowiedzialności Finansującego nie mają zastosowania przepisy
o rękojmi za wady rzeczy. Korzystający gwarantuje Finansującemu, że
wybrany przez niego Przedmiot Leasingu, jego dane, parametry
i wyposażenie, określone w Umowie Leasingu są zgodne ze stanem
faktycznym, a jeżeli Przedmiot Leasingu jest rzeczą używaną, również
że jest wolny od wad prawnych, w szczególności, nie jest
przedmiotem zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym, jak również, że
jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich, takich jak zastaw,
przewłaszczenie, współwłasność, oraz że Przedmiot Leasingu jest
własnością Dostawcy, a wszelkie należności związane z jego nabyciem
zostały uregulowane przez Dostawcę.
3. Wybór Dostawcy, uzgodnienie ceny zakupu Przedmiotu Leasingu,
sposobu i warunków jej zapłaty, warunków i terminu dostawy należy do
Korzystającego. Wszelkie ryzyka i koszty z tym związane, jak również
koszty i ryzyko dostawy, instalacji i rozruchu Przedmiotu Leasingu
obciążają w całości Korzystającego.
4. Korzystający odpowiada za wszelkie ustalenia z Dostawcą w zakresie
warunków gwarancji jakości i/lub rękojmi.
§ 81.1. W przypadku bezpośredniego dokonania wpłaty zaliczki do Dostawcy
przez Korzystającego tytułem ceny sprzedaży Przedmiotu Leasingu,
Finansujący zaliczy zaliczkę wpłaconą przez Korzystającego na rzecz
Dostawcy, na poczet należności wynikających z Umowy Leasingu,
a Korzystający niniejszym wyraża na to zgodę. Potrącenie zaliczki
wpłaconej przez Korzystającego z wierzytelności przysługującej
Finansującemu z Umowy Leasingu nastąpi w dniu płatności ceny
sprzedaży Przedmiotu Leasingu na rzecz Dostawcy.
2. W przypadku, gdy zaliczka została wpłacona przez Korzystającego
w walucie obcej, a zaliczenie jej na poczet należności Finansującego
wymaga przeliczenia zaliczki na PLN, przeliczenie zostanie dokonane na
PLN po kursie kupna danej waluty w Banku Pekao S.A. według
pierwszej tabeli kursów z dnia zawarcia Umowy Leasingu.
3. W przypadku, gdy zaliczka została wpłacona do Dostawcy przez
Korzystającego w PLN, a zaliczenie jej na poczet należności
przysługującej Finansującemu wymaga przeliczenia zaliczki na walutę
obcą, w pierwszej kolejności kwota zaliczki wpłaconej w PLN zostanie
zaliczona na poczet należności Finansującego z Umowy Leasingu
wyrażonych w PLN, pozostała kwota zaliczki, o ile wymaga przeliczenia
na walutę obcą
w celu zaliczenia jej na poczet należności
Finansującego wyrażonych w walucie, zostaje przeliczona po kursie
sprzedaży danej waluty w Banku Pekao SA według pierwszej tabeli
kursów z dnia zawarcia Umowy Leasingu.
4. W przypadku, gdy zaliczka wpłacona przez Korzystającego jest płatna
w walucie obcej, a pozostała do zapłaty przez Finansującego cena
sprzedaży Przedmiotu Leasingu płatna jest w PLN, w celu ustalenia
kwoty pozostałej ceny sprzedaży, przeliczenie wpłaconej przez
Korzystającego zaliczki zostanie dokonane na PLN po kursie sprzedaży
danej waluty w Banku Pekao S.A. według pierwszej tabeli kursów z dnia
zawarcia Umowy Leasingu.
5. W przypadku, gdy zaliczka wpłacona przez Korzystającego jest płatna
w PLN, a pozostała do zapłaty przez Finansującego cena sprzedaży
Przedmiotu Leasingu płatna jest w walucie obcej, w celu ustalenia kwoty
pozostałej ceny sprzedaży, przeliczenie wpłaconej przez Korzystającego
zaliczki zostanie dokonane na walutę po kursie kupna danej waluty
w Banku Pekao S.A. według pierwszej tabeli kursów z dnia zawarcia
Umowy Leasingu.
§9.1.
Cena nabycia Przedmiotu Leasingu może się zmienić wskutek zmiany:
ceny zakupu Przedmiotu Leasingu, różnic kursowych, należności
celnych, podatków i danin publicznoprawnych obciążających
Finansującego, innych kosztów związanych z zakupem, transportem,
instalacją, ubezpieczeniem Przedmiotu Leasingu, zwiększeniem jego
wartości, ulepszeniem lub modernizacją, dodatkowym wyposażeniem,
etc.
2. Zmiana ceny na skutek okoliczności wskazanych w ust. 1 powoduje:
zmniejszenie lub zwiększenie kolejnej Opłaty leasingowej lub
proporcjonalną zmianę wysokości wszystkich Opłat leasingowych
określonych w Harmonogramie opłat w trybie określonym w § 18 OWUL
– według wyboru Finansującego.
3. W przypadku zakupu pojazdów zarejestrowanych, podlegających
ubezpieczeniu
odpowiedzialności
cywilnej
(OC)
Korzystający
zobowiązany jest do ustalenia z Dostawcą zakresu ubezpieczenia
i zapłaty składki. Jeżeli składka nie została opłacona lub opłacono ją
w wysokości niższej od wymaganej, albo nie poinformowano
Finansującego o wszystkich
ubezpieczeniach odpowiedzialności

cywilnej (OC) dotyczących Przedmiotu Leasingu, co uniemożliwiło ich
wypowiedzenie przez Finansującego i skutkowało naliczeniem przez
zakład ubezpieczeń kolejnych składek, koszty nieuiszczonych lub
naliczonych składek ponosi Korzystający.
III. Odbiór Przedmiotu Leasingu.
§10.1.
Po podpisaniu Umowy Leasingu, pod warunkiem wniesienia Opłaty
wstępnej, wymaganych przez Finansującego opłat i Kaucji zwrotnej (o ile
występuje), spełnienia dodatkowych warunków określonych Umową
Leasingu oraz po przedstawieniu przez Korzystającego niebudzących
zastrzeżeń dokumentów stwierdzających ustanowienie wymaganych
zabezpieczeń, Finansujący zamówi Przedmiot Leasingu u wskazanego
przez Korzystającego Dostawcy.
2. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 i 4 OWUL, jeżeli przy zawieraniu Umowy
Leasingu i/lub umowy sprzedaży Przedmiotu Leasingu nie są znane lub
nie było możliwości podania wszystkich danych identyfikujących
Przedmiot Leasingu, zostaną one podane w Protokole odbioru
Przedmiotu Leasingu/ Zawiadomieniu o odbiorze.
§11.1.
Finansujący upoważnia Korzystającego do odbioru Przedmiotu Leasingu
od Dostawcy. Korzystający jest zobowiązany dokonać odbioru
Przedmiotu Leasingu w miejscu i terminie wskazanym przez
Finansującego. Korzystający zobowiązany jest nie później niż
następnego dnia roboczego po dokonaniu odbioru Przedmiotu Leasingu,
dostarczyć Finansującemu skan prawidłowo podpisanego przez
wszystkie strony Protokołu odbioru Przedmiotu Leasingu na adres
mailowy pracownika oddziału Spółki, w którym zawierana jest Umowa
Leasingu podany na Protokole odbioru Przedmiotu Leasingu, zaś
oryginał Protokołu odbioru Przedmiotu Leasingu Korzystający
obowiązany jest przechowywać z należytą starannością oraz
niezwłocznie okazać lub przekazać na żądanie Finansującego.
Potwierdzeniem przekazania Przedmiotu Leasingu Korzystającemu jest
Protokół odbioru Przedmiotu Leasingu albo Zawiadomienie o odbiorze
(lub inny dokument, o ile strony tak postanowią). Podpisanie Protokołu
odbioru Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego lub otrzymania
Zawiadomienia o odbiorze jest równoznaczne z tym, iż Korzystający
odebrał Przedmiot Leasingu będący w stanie zgodnym z jego
zamówieniem i oczekiwaniami, wraz z wszelkimi dokumentami
dotyczącymi Przedmiotu Leasingu i tym samym potwierdza, że nie
zgłasza w stosunku do Finansującego roszczeń z tym związanych.
2. Korzystający dokona odbioru Przedmiotu Leasingu na swój koszt
i ryzyko, w szczególności zapewni transport do Miejsca instalacji oraz
ubezpieczy Przedmiot Leasingu na czas trwania transportu i rozładunku,
o ile Umowa sprzedaży lub warunki dostawy nie zawierają zobowiązania
Dostawcy w powyższym zakresie.
3. Korzystający obowiązany jest - na swój koszt i ryzyko - sprawdzić
Przedmiot Leasingu i jego właściwości według instrukcji Dostawcy
(producenta) oraz norm i zwyczajów ogólnie przyjętych. Skutki
niedopełnienia powyższego obowiązku obciążają Korzystającego.
4. Korzystający, dokonując odbioru Przedmiotu Leasingu, w razie
stwierdzenia jego wad lub braków, dokonuje odbioru z zastrzeżeniami,
potwierdzonymi pisemnie przez Dostawcę w Protokole odbioru
Przedmiotu Leasingu, przy czym Korzystający powinien wezwać
Dostawcę do usunięcia usterek i braków w określonym terminie, pod
rygorem zażądania od Finansującego odstąpienia od Umowy sprzedaży.
5. W dacie potwierdzenia przez Finansującego informacji o odbiorze
Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego uznaje się, że rozpoczął się
Okres leasingu (chyba, że strony w Umowie Leasingu postanowiły
inaczej). Jeżeli Przedmiotem Leasingu jest pojazd – Okres leasingu
rozpoczyna się z dniem dokonania rejestracji pojazdu przez
Finansującego.
6. Niezależnie od udzielonych upoważnień, Finansujący może brać udział
w czynności odbioru Przedmiotu Leasingu.
§12.1.
Jeżeli na skutek okoliczności, za które Finansujący nie ponosi
odpowiedzialności:
a) odbiór Przedmiotu Leasingu nie nastąpił w ciągu 14 (czternastu) dni
od ustalonej przez Dostawcę daty odbioru i/lub
b) Korzystający nie podpisał Protokołu odbioru Przedmiotu Leasingu
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podstawienia przez Dostawcę
Przedmiotu Leasingu do odbioru,
c) pomimo Zawiadomienia o odbiorze Korzystający nie odebrał
Przedmiotu Leasingu,
umówione
terminy płatności
Opłat
leasingowych
pozostają
niezmienione.
2. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy Leasingu nastąpi odmowa
dostawy, brak odpowiedzi Dostawcy na zamówienie, opóźnienie dostawy
powyżej 30 (trzydziestu) dni, w tym opóźnienie w uruchomieniu
Przedmiotu Leasingu powyżej 30 (trzydziestu) dni, niedokonanie przez
Korzystającego wyboru Dostawcy lub niedokonanie wyboru Przedmiotu
Leasingu w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania Umowy
Leasingu, Finansujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy
Leasingu. W takim przypadku Finansującemu przysługuje prawo żądania
od Korzystającego zwrotu wszystkich udokumentowanych wydatków,
w tym kosztów finansowania, jakie poniósł do czasu odstąpienia od
Umowy Leasingu, związanych z nabyciem Przedmiotu Leasingu. Z tytułu
odstąpienia od Umowy Leasingu Finansującemu przysługuje prawo
żądania kary umownej w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.
Wniesione przez Korzystającego Opłata administracyjna i Opłata
wstępna podlegają zaliczeniu na poczet kary umownej. Korzystającemu
nie przysługują żadne roszczenia wobec Finansującego z tytułu zwłoki
lub niedostarczenia Przedmiotu Leasingu, chyba że zwłoka lub
niedostarczenie Przedmiotu Leasingu nastąpiła wyłącznie z przyczyn
leżących po stronie Finansującego.
3. W przypadku powstania roszczeń odszkodowawczych z tytułu zwłoki
w wykonaniu Umowy sprzedaży lub niedostarczenia Przedmiotu
Leasingu przez Dostawcę, Finansujący na wniosek Korzystającego
udzieli mu pełnomocnictwa do dochodzenia od Dostawcy – na własny
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§13.1.

2.

koszt i ryzyko - roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że wszelkie
negatywne skutki wynikające z powyższego obciążają Korzystającego.
Korzystającemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Finansującego
z tytułu
zwłoki
lub
niedostarczenia
Przedmiotu
Leasingu,
a w szczególności roszczenia o zwrot kwot ewentualnych zaliczek
zapłaconych przez Korzystającego na rzecz Dostawcy na poczet ceny
sprzedaży Przedmiotu Leasingu.
W przypadku, gdy po zawarciu Umowy Leasingu nie dojdzie do zawarcia
Umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub
Korzystającego, Finansujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy
Leasingu. Finansującemu przysługuje prawo żądania od Korzystającego
kary umownej w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji oraz
dochodzenia wszelkich udokumentowanych wydatków, w tym kosztów
finansowania oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód poniesionych
w związku z zawarciem Umowy sprzedaży i Umowy Leasingu na
zasadach ogólnych. Wniesione przez Korzystającego Opłata
administracyjna i Oplata wstępna podlegają zaliczeniu na poczet kary
umownej.
Gdy od daty zawarcia Umowy Leasingu upłynie więcej niż 90 dni i zajdą
zdarzenia określone w ust. 2 lub 4 niniejszego paragrafu, Finansujący
ma prawo przeprowadzić ponowną analizę oceny zdolności kredytowej
Korzystającego według zasad określonych w § 41 OWUL, określić
aktualną wartość Przedmiotu Leasingu na koszt Korzystającego oraz
ustalić nowe warunki - w tym warunki finansowe - Umowy Leasingu.
Brak akceptacji przez Korzystającego nowo ustalonych warunków
Umowy Leasingu, skutkować będzie odstąpieniem przez Finansującego
od Umowy Leasingu. Ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu w zakresie
rozliczenia Finansującego z Korzystającym stosuje się odpowiednio.
Z chwilą wydania Przedmiotu Leasingu, wszelkie ryzyka związane z jego
przypadkową utratą, uszkodzeniem, transportem, instalacją lub
używaniem przechodzą na Korzystającego, niezależnie od ryzyk
określonych w § 8 OWUL. Od tej chwili Korzystający odpowiada również
za zmniejszenie wartości Przedmiotu Leasingu przekraczające normalne
zużycie eksploatacyjne powstałe w czasie trwania Umowy Leasingu,
a także ponosi odpowiedzialność wobec Finansującego za stan
Przedmiotu Leasingu, jego ewentualną utratę lub uszkodzenie, bez
względu na przyczynę.
W przypadku odstąpienia przez Finansującego od Umowy sprzedaży
z Dostawcą w trybie art. 7098 § 4 i 5 Kodeksu cywilnego, Umowa
Leasingu wygasa. Finansujący przedstawi Korzystającemu rozliczenie
finansowe Umowy Leasingu. Korzystający obowiązany jest zwrócić
Finansującemu kwotę rozliczenia finansowego w wyznaczonym terminie.
Jeżeli Dostawca, pomimo wezwania nie zwróci Finansującemu
uiszczonej ceny Przedmiotu Leasingu, kwota ta nie będzie uwzględniana
w rozliczeniu finansowym. Z chwilą zapłaty kwoty rozliczenia
finansowego, na Korzystającego przechodzi wierzytelność przysługująca
Finansującemu wobec Dostawcy z tytułu zwrotu ceny sprzedaży
Przedmiotu Leasingu.

IV. Używanie Przedmiotu Leasingu.
§14.1.
Korzystający oświadcza, iż Przedmiot Leasingu będzie wykorzystywany
przez niego na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
a w przypadku, gdy Umowa Leasingu zostaje zawarta z osobą
wykonującą wolny zawód – na cele związane z wykonywanym przez
Korzystającego wolnym zawodem. Korzystający zobowiązuje się używać
Przedmiot Leasingu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami
Dostawcy (producenta) oraz utrzymywać go w stanie odpowiadającym
normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.
2. Koszty utrzymania (eksploatacji) Przedmiotu Leasingu obciążają
Korzystającego. Finansujący i Korzystający mogą umówić się co do
zasad ponoszenia tych kosztów przez Korzystającego.
3. Korzystający, niezależnie od Opłat leasingowych, zobowiązany jest
ponosić ciężary związane z własnością lub posiadaniem Przedmiotu
Leasingu, co oznacza w szczególności, że:
a)
Korzystający zobowiązany jest do uiszczania wszelkich opłat,
mandatów, grzywien, kar pieniężnych i innych ciężarów
pozostających w bezpośrednim lub nawet pośrednim związku
z Umową Leasingu lub posiadaniem i używaniem Przedmiotu
Leasingu, choćby te obciążenia i ciężary - na podstawie
obowiązujących przepisów prawa - dotyczyły właściciela lub
samoistnego posiadacza Przedmiotu Leasingu. Ponadto
Finansującemu przysługuje dodatkowa opłata zgodnie z Tabelą
Opłat i Prowizji, obowiązującą w dniu dokonywania czynności;
b)
Korzystający
ponosi
wobec
osób
trzecich
wyłączną
odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody, jakie mogą
powstać w związku z posiadaniem i/lub używaniem przez niego
Przedmiotu Leasingu, choćby obowiązujące przepisy prawa
nakładały taką odpowiedzialność na Finansującego jako
właściciela Przedmiotu Leasingu;
c)
Korzystający zobowiązany jest do zwrotu wydatków poniesionych
przez Finansującego z tytułu podatku od środków transportowych,
podatku od nieruchomości oraz innych podatków i danin
publiczno-prawnych, o ile dotyczą Przedmiotu Leasingu
(ewentualnie powiększonych o podatek VAT).
4. Na poniesione przez Finansującego wydatki , o których mowa w ust.3,
nie będące podstawą kalkulacji Ceny nabycia Przedmiotu Leasingu,
Finansujący będzie wystawiał Korzystającemu faktury na zasadach
analogicznych jak dla rat leasingu. Jeżeli wydatki Finansującego zostały
poniesione w walucie obcej, wówczas Finansujący dokona ich
przeliczenia zgodnie z zasadami określonymi w §81 ust. 2 OWUL.
§15.1.
Czasowe używanie Przedmiotu Leasingu poza granicami RP może
nastąpić jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Finansującego.
Warunkiem uzyskania takiej zgody jest przedłożenie przez
Korzystającego dowodu wykupienia tzw. zielonej karty, w przypadku gdy
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jest wymagana oraz udokumentowanie odpowiedniego ubezpieczenia
Przedmiotu Leasingu.
Wszelkie nakłady ulepszające Przedmiot Leasingu, w szczególności
dodatkowe wyposażenie Korzystający nabywa i instaluje na własny koszt
i ryzyko, za pisemną zgodą Finansującego. Rozliczenie tych nakładów
następuje przy odpowiednim zastosowaniu reguł wynikających z § 35
OWUL. Inne nakłady poniesione przez Korzystającego nie podlegają
rozliczeniu.
Finansujący zezwala na używanie Przedmiotu Leasingu przez osoby
upoważnione przez Korzystającego, przy czym Korzystający ponosi
wyłączne ryzyko związane z działaniami lub zaniechaniami osób, którym
udostępni Przedmiot Leasingu. Korzystający zapewni, że osoby, którym
powierzy Przedmiot Leasingu będą posiadały odpowiednie uprawnienia
do jego używania, a nadto poniesienie koszty zwiększonego zakresu
ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu, będzie wyłącznie odpowiedzialny
wobec Finansującego za zobowiązania wynikające z Umowy Leasingu
oraz ewentualne szkody jakie poniesie Finansujący w związku
z udostepnieniem przez Korzystającego Przedmiotu Leasingu osobom
trzecim.
Finansujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieosiągnięcia przez
Korzystającego spodziewanych korzyści gospodarczych i/lub pożytków
z Przedmiotu Leasingu.
Wynagrodzenie i opłaty z tytułu Umowy Leasingu.
Podstawę ustalenia wynagrodzenia z Umowy Leasingu stanowi Cena
nabycia Przedmiotu Leasingu, określona w Umowie Leasingu.
Korzystający zobowiązany jest wnosić Opłaty leasingowe i inne płatności
zgodnie z postanowieniami Umowy Leasingu, w tym Harmonogramu
opłat oraz OWUL.
Opłaty leasingowe są wymagalne w terminach określonych w Umowie
Leasingu i Harmonogramie opłat i płatne na podstawie przesłanych
przez Finansującego faktur na wskazany przez Finansującego rachunek
bankowy. Nieodebranie przez Korzystającego faktury, niepowiadomienie
Finansującego o zmianie adresu, nieotrzymanie faktury z przyczyn, za
które Finansujący nie odpowiada, nie powoduje zmiany terminu płatności
i wysokości Opłaty leasingowej należnej Finansującemu, określonego
w Umowie Leasingu i Harmonogramie opłat.
Przez datę wniesienia wpłaty rozumie się datę uznania rachunku
bankowego Finansującego. Dowód wpłaty musi być oznaczony
numerem Umowy Leasingu, numerem faktury i numerem kolejnej raty
wynagrodzenia (lub powinien wskazywać inny tytuł). Wpłata Opłat
leasingowych gotówką do kasy Finansującego nie będzie przyjmowana.
W przypadku wystąpienia zaległości w spłacie zobowiązań pieniężnych
wynikających z tej lub innej łączącej strony Umowy Leasingu, jak
również innych łączących strony umów cywilnoprawnych, a także
wystąpienia kwot nadpłaconych i/lub kwot do zwrotu z jakiegokolwiek
tytułu, Korzystający - bez składania w tym zakresie odrębnych
oświadczeń - upoważnia Finansującego do zaliczania wedle jego wyboru
ww. wpłat i/lub kwot wynikających z wykonania tej lub innej łączącej
strony Umowy Leasingu lub innych zawartych między nimi umów
cywilnoprawnych na istniejące zaległości. Z powyższym upoważnieniem
Finansujący dokonuje odpowiednich przeksięgowań między kontami
rozrachunkowymi umów.
Opłaty leasingowe i inne opłaty są wymagalne również wtedy, gdy
z przyczyn niezależnych od Finansującego Przedmiot Leasingu nie jest
używany.
W przypadku zmian przepisów podatkowych pociągających za sobą
dodatkowe opłaty lub ciężary obciążające Finansującego w związku
z Umową Leasingu, a także powstania i poniesienia przez
Finansującego dodatkowych kosztów związanych z dostawą i/lub
nabyciem Przedmiotu Leasingu (w szczególności: zmian Ceny nabycia
Przedmiotu Leasingu określonych w § 9 OWUL, różnic kursowych, opłat
bankowych, kosztów finansowania części lub całości Ceny kupna
Przedmiotu Leasingu określonej z Dostawcą w Umowie sprzedaży, za
okres od dnia następnego po poniesieniu przez Finansującego tychże
wydatków związanych z realizacją Umowy Leasingu, w tym dokonania
zapłaty całości lub części Ceny nabycia Przedmiotu Leasingu, do
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc płatności pierwszej
okresowej raty wynagrodzenia, itp.), Opłaty leasingowe zostaną
zmienione - zwiększone lub zmniejszone - odpowiednio do takiej zmiany,
na zasadach określonych w § 9 OWUL. W okresie trwania Umowy
Leasingu, po odbiorze Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego,
w przypadku udokumentowanego wzrostu kosztów finansowania Umowy
Leasingu, Finansujący ma prawo do podwyższenia Opłat leasingowych
proporcjonalnie do takiej zmiany. W takich przypadkach Korzystający
wyraża zgodę na rekalkulację Opłat leasingowych i odpowiednią zmianę
Harmonogramu opłat.
W przypadkach określonych w ust. 1 Korzystający zostanie
powiadomiony pisemnie o zmianie wysokości opłat poprzez przekazanie
nowego Harmonogramu opłat. Nowy Harmonogram opłat jest wiążący
dla stron, stanowi integralną część Umowy Leasingu oraz nie wymaga
odrębnej (dodatkowo) akceptacji Korzystającego.
Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się również w przypadku zmiany
interpretacji przepisów dokonanych przez organy podatkowe albo celne,
gdy organy statystyczne, organy podatkowe albo celne w sposób
odmienny, niż przyjęty w Harmonogramie opłat, dokonają klasyfikacji
środka trwałego (KŚT) będącego Przedmiotem Leasingu, co będzie
miało bezpośredni wpływ na wysokość Opłat leasingowych i konieczność
ich zmiany.
W przypadku Umowy Leasingu o stałej stopie procentowej, Finansujący
ma prawo zażądać od Korzystającego zwrotu poniesionych przez
Finansującego kosztów związanych z odstąpieniem od instrumentów
finansowych,
umożliwiających
gwarancję
stałego
poziomu
wynagrodzenia z tytułu Umowy Leasingu w razie konieczności
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wypowiedzenia lub zakończenia Umowy Leasingu przed terminem na
jaki została zawarta, niezależnie od przyczyn.
W razie opóźnienia w zapłacie Opłaty leasingowej lub innych należności
wynikających z Umowy Leasingu, Korzystający ma obowiązek bez
dodatkowego wezwania, uregulować zaległą kwotę wraz z odsetkami
maksymalnymi za opóźnienie określonymi przepisami Kodeksu
cywilnego o odsetkach maksymalnych za opóźnienie.
W przypadku opóźnienia Korzystającego w uiszczaniu należności
wynikających
z
Umowy
Leasingu,
Korzystający
upoważnia
Finansującego do zlecenia pracownikowi Finansującego lub osobie
trzeciej wykonania czynności mających na celu wyegzekwowanie
zaległych płatności, a kosztami z tym związanymi obciąży
Korzystającego.
Rękojmia, gwarancja i serwis.
Finansujący ponosi odpowiedzialność za wady Przedmiotu Leasingu
8
tylko w granicach określonych w art. 709 § 1 Kodeksu cywilnego. Jeżeli
Dostawcą Przedmiotu Leasingu jest Korzystający, Przedmiot Leasingu
nie jest objęty rękojmią ani gwarancją.
Korzystający zobowiązany jest dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji
jakości w serwisie wskazanym przez Dostawcę (producenta), stosownie
do warunków gwarancji jakości. W razie utraty gwarancji jakości,
Korzystający odpowiada za szkody powstałe z tego tytułu.
Korzystający zobowiązany jest informować pisemnie Finansującego
o ujawnionych
wadach
Przedmiotu
Leasingu
i o otrzymanych
świadczeniach gwaranta.
Upusty, względnie inne obniżki ceny Przedmiotu Leasingu uzyskane
przez Finansującego w związku z reklamacją Korzystającego uprawniają
Korzystającego do wnioskowania o odpowiednie zmniejszenie wysokości
Opłat leasingowych. Postanowienia § 18 OWUL stosuje się
odpowiednio.
Dochodzenie roszczeń przez Korzystającego z tytułu gwarancji jakości
lub rękojmi nie zwalnia Korzystającego z obowiązku dokonywania Opłat
leasingowych, ani z innych zobowiązań wynikających z Umowy
Leasingu.
Finansujący nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu wad
Przedmiotu Leasingu oraz z tytułu opóźnionego lub w inny sposób
wadliwego jego dostarczenia przez Dostawcę (producenta).
Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży z Dostawcą na Korzystającego
z mocy prawa przechodzą uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji
dotyczące Przedmiotu Leasingu, z wyjątkiem uprawnienia Finansującego
do odstąpienia od Umowy sprzedaży z Dostawcą.
Korzystający jest zobowiązany do terminowego przeprowadzania
przeglądów, konserwacji i napraw Przedmiotu Leasingu jedynie przez
firmy wskazane przez Finansującego.
Wszelkie umowy dotyczące napraw Przedmiotu Leasingu zawiera
Korzystający działając w swoim imieniu na własny rachunek i ryzyko.

VII. Ubezpieczenia i ryzyka.
§ 24.1. Przedmiot Leasingu zostanie ubezpieczony na rzecz Finansującego na
Podstawowy okres leasingu, co najmniej w zakresie ryzyk utraty (w tym
od kradzieży z włamaniem i od rabunku) oraz pożaru i innych zdarzeń
losowych powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę Przedmiotu
Leasingu. W przypadku, gdy Przedmiotem Leasingu jest środek
transportu (pojazd) umowa ubezpieczenia musi pokrywać ochroną
ryzyko odpowiedzialności cywilnej (OC) na terenie RP, autocasco (AC),
ryzyko kradzieży i następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
2. Koszty ubezpieczenia mogą być doliczone do rat wynagrodzenia
należnych z tytułu Umowy Leasingu, o ile strony tak postanowią
w Umowie Leasingu.
3. W przypadku niedopełnienia przez Korzystającego obowiązku
ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu na zasadach określonych
w Umowie Leasingu i OWUL, Finansujący ubezpieczy Przedmiot
Leasingu w imieniu Korzystającego i opłaci składkę ubezpieczeniową.
Składka ubezpieczeniowa zostanie refakturowana na Korzystającego.
Wszelkie szkody wynikające z niedopełnienia przez Korzystającego
obowiązku
ubezpieczenia
Przedmiotu
Leasingu
obciążają
Korzystającego.
§ 25
Korzystający zobowiązuje się - w terminie wskazanym w warunkach
ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu - powiadomić ubezpieczyciela oraz
Finansującego o wszelkich zdarzeniach objętych odpowiedzialnością
odszkodowawczą Ubezpieczyciela oraz podjąć wszelkie niezbędne kroki
w celu wyegzekwowania odszkodowania od ubezpieczyciela.
Odpowiedzialność za niedopełnienie powyższych obowiązków ponosi
Korzystający.
§ 26
W przypadku niewykonania przez Korzystającego obowiązku
ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu w terminie albo opóźnienie
dostarczenia dowodu zawarcia ubezpieczenia (polisy) wraz z dowodem
opłacenia składki ubezpieczeniowej, albo obowiązku powiadomienia
ubezpieczyciela lub Finansującego, Finansujący będzie uprawniony do
obciążenia Korzystającego karą umowną w wysokości określonej
w Tabeli Opłat i Prowizji. Finansujący może dochodzić roszczeń
odszkodowawczych na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody
przekroczy wysokość kary umowne.
§ 27. 1. Korzystający przyjmuje obowiązki wynikające z ogólnych warunków
ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu załączonych do umowy
ubezpieczenia i stanowiących jej integralną część. W zakresie
obowiązkowego ubezpieczenia OC zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa.
2. Korzystający lub inna osoba upoważniona, zgłaszająca roszczenie
o odszkodowanie, powinna przedstawić posiadane dowody dotyczące
zaistnienia
zdarzenia
objętego
ubezpieczeniem
i
ułatwić
ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i rozmiaru szkody, jak również
udzielić wszelkiej pomocy w dochodzeniu przez ubezpieczyciela
roszczeń przeciwko sprawcy szkody, w tym również z ubezpieczenia

OC.
W
przypadku,
gdy
ubezpieczyciel
wypłaci
odszkodowanie
z ubezpieczenia AC, zaś postępowanie likwidacyjne wykaże, iż
Korzystający bądź inny kierujący pojazdem spowodował szkodę:
a)
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
b)
w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu;
c)
pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających;
d)
nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdem danego typu;
e)
zbiegł lub oddalił się z miejsca wypadku bez uzasadnionej
przyczyny;
f)
używając pojazdu jako narzędzia przestępstwa lub w celu
usiłowania popełnienia przestępstwa;
g)
nie uruchamiając urządzeń zabezpieczających pojazd przed
kradzieżą;
h)
nie informując Finansującego i ubezpieczyciela o fakcie
zagubienia kluczyków pojazdu;
i)
pomimo zakreślonego terminu następnego badania technicznego
pojazdu, nie poddał go temu badaniu;
j)
składając nieprawdziwe oświadczenie, co do miejsca, czasu,
okoliczności i przyczyny powstania szkody;
k)
w przypadku szkody całkowitej i kradzieżowej, nie złożył
u ubezpieczyciela
wszystkich
kluczyków
do
pojazdu
i zabezpieczeń antykradzieżowych,
- ubezpieczycielowi przysługiwać będzie roszczenie zwrotne (regres)
do Korzystającego w pełnej wysokości wypłaconej kwoty
odszkodowania.
§ 29. 1. W przypadku, gdy ubezpieczyciel uzna, że Przedmiot Leasingu nadaje
się do naprawy, a wysokość odszkodowania otrzymanego od
ubezpieczyciela nie pokrywa powstałych szkód, koszty naprawy
uszkodzeń, które przewyższają wysokość wypłaconego odszkodowania
obciążają Korzystającego.
2. Korzystający ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie
uszkodzenia przekraczające normalne zużycie eksploatacyjne, utratę lub
zmniejszenie wartości Przedmiotu Leasingu powstałe w czasie trwania
Umowy Leasingu. Ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu ma wyłącznie
charakter posiłkowy.
§ 30. 1. Otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie może zostać
przeznaczone, według wyboru Finansującego, na pokrycie kosztów
naprawy powstałych uszkodzeń Przedmiotu Leasingu albo zaliczone na
poczet zobowiązań pieniężnych Korzystającego z tytułu Umowy
Leasingu a także na spłatę zobowiązań Korzystającego wobec
Finansującego z tytułu innych Umów Leasingu lub innych umów
cywilnoprawnych łączących Finansującego i Korzystającego. Jeżeli
Korzystający na własny koszt przywróci Przedmiot Leasingu do stanu
poprzedniego, to wskaże Finansującemu sposób rozliczenia uzyskanego
odszkodowania, pod warunkiem niezalegania z żadnymi płatnościami na
rzecz Finansującego z jakiegokolwiek tytułu.
2. Ryzyko niewypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela wskutek
jego niewypłacalności ponosi Korzystający, w przypadku gdy Przedmiot
Leasingu jest ubezpieczony poza umową generalną ubezpieczeń,
zawartą przez Finansującego.
Wypłaty odszkodowań w zakresie ubezpieczenia AC oraz pozostałych
ubezpieczeń majątkowych realizowane są na rzecz Finansującego.
§ 31 Przerwy w eksploatacji uszkodzonego Przedmiotu Leasingu nie zwalniają
Korzystającego
z obowiązku uiszczania jakichkolwiek
Opłat
leasingowych, w tym składek ubezpieczeniowych, a także nie stanowią
podstawy do żądania przedłużenia Umowy Leasingu i/lub obniżenia rat
wynagrodzenia.
§ 32. 1. W przypadku, gdy:
a) nastąpiła utrata Przedmiotu Leasingu z powodu jego całkowitego
zniszczenia, nienaprawialnego uszkodzenia (szkoda całkowita) lub
kradzieży, albo
b) uprawniony rzeczoznawca stwierdzi, że Przedmiot Leasingu uległ
uszkodzeniu niemożliwemu do naprawienia i nie nadaje się do
używania zgodnego z przeznaczeniem (szkoda całkowita), albo
c)
ubezpieczyciel uzna, że naprawa Przedmiotu Leasingu jest
ekonomicznie nieuzasadniona i przyzna odszkodowanie z tytułu
szkody całkowitej,
- Umowa Leasingu wygasa z konsekwencjami wynikającymi
z poniższych ustępów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na pisemny wniosek Korzystającego, Finansujący może wyrazić zgodę
na kontynuowanie Umowy Leasingu na dotychczasowych zasadach, pod
warunkami określonymi w odrębnym porozumieniu.
3. W przypadkach wygaśnięcia Umowy Leasingu określonych w ust. 1,
Finansujący przedłoży Korzystającemu rozliczenie finansowe Umowy
Leasingu według stanu na dzień jej wygaśnięcia.
4. Wskutek wygaśnięcia Umowy Leasingu z przyczyn określonych w ust. 1,
rata wynagrodzenia należna za miesiąc, w którym wystąpiła szkoda nie
podlega zwrotowi ani w całości ani w części.
5. Korzystającemu nie przysługuje roszczenie o zwrot jakichkolwiek
wniesionych dotychczas płatności z tytułu Umowy Leasingu.
6. Dowodem utraty Przedmiotu Leasingu jest:
a) potwierdzenie zgłoszenia kradzieży wydane przez Policję,
b) decyzja ubezpieczyciela.
7. Na podstawie rozliczenia finansowego według stanu na dzień
wygaśnięcia Umowy Leasingu, o którym mowa w ust. 3, Korzystający
zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Finansującego:
- niezwłocznie:
a) zaległych Opłat leasingowych
b) innych należności z Umowy Leasingu,
c) odsetek za opóźnienie obliczonych zgodnie z § 19 ust. 1 OWUL,
oraz
- w terminie 30 dni od daty sporządzenia rozliczenia finansowego,
o którym mowa w ust. 3:
§ 28
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Odszkodowania umownego w wysokości 102% sumy: pozostałego
do spłaty kapitału oraz Ceny Wykupu.
Ewentualna nadwyżka zostanie zaliczona w pierwszej kolejności na
pokrycie udokumentowanych kosztów poniesionych w związku
z likwidacją szkody, w tym ewentualnych kosztów procesu przeciwko
ubezpieczycielowi, zaległych Opłat leasingowych i innych zobowiązań
wynikających z Umowy Leasingu bądź innych umów leasingu albo
innych umów cywilnoprawnych łączących strony. Kwota pozostała
z takiego rozliczenia zostanie według wyboru Korzystającego zaliczona
na poczet przyszłych Opłat leasingowych do innych umów leasingu i/lub
Opłaty wstępnej do nowo zawieranej Umowy Leasingu albo zwrócona na
rachunek bankowy wskazany przez Korzystającego.
Jeżeli Korzystający zapłacił już Odszkodowanie umowne, zostanie mu
ono zwrócone bez odsetek w odpowiedniej części, z zastrzeżeniem, że
Korzystający na dzień zwrotu nie zalega z żadnymi innymi płatnościami
na rzecz Finansującego z tytułu jakiejkolwiek umowy łączącej
Finansującego i Korzystającego.
W każdym przypadku, gdy ubezpieczyciel nie przyzna lub nie wypłaci
odszkodowania nie jest ono uwzględniane w rozliczeniu finansowym
Umowy Leasingu.
Jeżeli ubezpieczyciel uwzględni wartość pozostałości przy określaniu
wysokości należnego odszkodowania, wówczas o wartość netto tych
pozostałości Finansujący pomniejszy Odszkodowanie umowne, pod
warunkiem, że Korzystający nabędzie te pozostałości od Finansującego
za wartość określoną przez ubezpieczyciela i zapłaci cenę powiększoną
o podatek VAT, nie później niż w terminie 7 dni od pisemnego
powiadomienia przez Finansującego o wysokości przyznanego
odszkodowania i wartości pozostałości Przedmiotu Leasingu. Jeżeli
Korzystający nie skorzysta z powyższej oferty nabycia pozostałości
Przedmiotu Leasingu, wówczas Finansujący uprawniony będzie do
sprzedaży tych pozostałości osobie trzeciej za oferowaną
Finansującemu cenę. O uzyskaną z tej sprzedaży cenę netto
Finansujący pomniejszy należne mu od Korzystającego Odszkodowanie
umowne.
Finansujący nie jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego
Przedmiotu Leasingu na czas naprawy.
W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela na
rzecz Finansującego, Finansujący na wniosek Korzystającego może
upoważnić go do dochodzenia ewentualnych roszczeń od
ubezpieczyciela pod warunkiem, że Korzystający nie zalegał
z należnościami wynikającymi z Umowy Leasingu do dnia wystąpienia
szkody albo też uregulował to zadłużenie przed
udzieleniem
powyższego upoważnienia, a nadto złoży kaucję
zabezpieczającą
pokrycie kosztów postępowania sądowego na wypadek niekorzystnego
rozstrzygnięcia sporu z ubezpieczycielem. Wysokość kaucji ustala
Finansujący
Z chwilą zapłaty przez Korzystającego kwoty rozliczenia finansowego,
o którym mowa w § 32 ust. 3, na Korzystającego przechodzi
wierzytelność przysługująca Finansującemu wobec ubezpieczyciela co
do praw do odszkodowania z tytułu poniesionej szkody. Na żądanie
Korzystającego Finansujący przejście praw z umowy ubezpieczenia
potwierdzi odrębnym dokumentem.
d)

8.

9.

10.
11.

§ 33
§ 34.1.

2.

VIII. Wypowiedzenie i rozliczenie Umowy Leasingu.
§ 35.1. Jeżeli Korzystający dopuszcza się opóźnienia z zapłatą co najmniej
jednej raty wynagrodzenia lub innych należności wynikających z Umowy
Leasingu, Finansujący wyznaczy Korzystającemu na piśmie dodatkowy
termin do zapłacenia zaległości wraz z odsetkami do dnia zapłaty,
z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu
Finansujący ma prawo wypowiedzieć Umowę Leasingu ze skutkiem
natychmiastowym a Przedmiot Leasingu odebrać Korzystającemu.
2. Równocześnie ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy
Leasingu, Finansujący uprawniony jest do odebrania Przedmiotu
Leasingu, również za pośrednictwem osób trzecich, a także podjęcia
innych działań niezbędnych dla ochrony swoich praw. Kosztami z tym
związanymi Finansujący obciąży Korzystającego.
3. Oświadczenie Finansującego o wypowiedzeniu Umowy Leasingu uważa
się za skutecznie złożone także wtedy, gdy zostało doręczone w trybie
uregulowanym w § 39 OWUL.
4. Jeżeli odbiór Przedmiotu Leasingu od Korzystającego następuje za
pomocą upoważnionych przez Finansującego osób trzecich,
oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Leasingu może być doręczone
za pomocą tychże osób.
5. Rata wynagrodzenia, której płatność przypada w miesiącu rozwiązania
Umowy Leasingu należna jest w całości Finansującemu.
6. Rozwiązanie Umowy Leasingu zgodnie z niniejszym paragrafem jest
równoznaczne z prawem żądania przez Finansującego:
a) zapłaty zaległych Opłat leasingowych z odsetkami w wysokości
określonej w § 19 ust.1 OWUL;
b) zapłaty innych opłat i kosztów, do których poniesienia zobowiązany
jest Korzystający na podstawie Umowy Leasingu wraz z odsetkami
w wysokości określonej w § 19 ust. 1 OWUL;
c) zwrotu Przedmiotu Leasingu w terminie i do miejsca wskazanego
przez Finansującego albo wydania go upoważnionym przez
Finansującego osobom trzecim; wybór formy realizacji powyższego
uprawnienia należy do Finansującego;
d) zwrotu udokumentowanych kosztów, jakie poniósł Finansujący
w związku z ponadnormatywnym zużyciem Przedmiotu Leasingu,
a także w wyniku dokonanych zmian w Przedmiocie Leasingu,
z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 2 OWUL;
e) zapłaty przez Korzystającego Odszkodowania umownego
w wysokości 105% sumy: pozostałego do spłaty kapitału oraz Ceny
Wykupu. Odszkodowanie umowne zostanie pomniejszone

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

§ 36.1.

2.

o uzyskana przez Finansującego cenę sprzedaży Przedmiotu
Leasingu.
Finansujący przedłoży Korzystającemu wstępne rozliczenie finansowe
Umowy Leasingu wg stanu na dzień jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
Korzystający zapłaci Finansującemu Odszkodowanie umowne, o którym
mowa w ust.6 lit. e) oraz pozostałe należności, w terminie wskazanym
w wezwaniu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie.
Kwota całkowitego roszczenia Finansującego wobec Korzystającego
zostanie ujęta w ostatecznym rozliczeniu finansowym Umowy Leasingu.
Korzystający
zobowiązuje
się
zwrócić
Przedmiot
Leasingu
Finansującemu lub osobie trzeciej przez niego upoważnionej.
Finansujący obciąży Korzystającego wszelkimi wydatkami związanymi
z egzekwowaniem należności Finansującego i odbiorem Przedmiotu
Leasingu oraz innymi kosztami wymienionymi w pkt. 13 paragrafu 35
ust.1.
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Leasingu
i niezwrócenia Przedmiotu Leasingu w żądanym terminie, Korzystający
upoważnia Finansującego do wejścia do pomieszczeń Korzystającego
i do przejęcia Przedmiotu Leasingu, również za pośrednictwem osoby
trzeciej. Korzystający uznaje, że przejęcie Przedmiotu Leasingu w tym
trybie określonym w ust. 10 nie stanowi naruszenia jego posiadania.
Odszkodowanie umowne zostanie pomniejszone o uzyskane przez
Finansującego korzyści, tj.:
a) w przypadku sprzedaży Przedmiotu Leasingu – o wartość netto
otrzymanej ceny sprzedaży;
b) w przypadku oddania Przedmiotu Leasingu do ponownego
używania – o wartość netto Przedmiotu Leasingu przyjętej jako
podstawa do ustalenia Harmonogramu opłat w nowej umowie,
pomniejszonej o koszty związane z zawarciem nowej umowy;
c) w przypadku decyzji Finansującego o przeniesieniu Przedmiotu
Leasingu na środki własne Finansującego – o wartość wynikającą
z aktualnej wyceny rzeczoznawcy;
d) w przypadku uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela –
o wartość otrzymanego odszkodowania, pomniejszoną o koszty
związane z uzyskaniem odszkodowania.
W przypadku nieuzyskania przez Finansującego korzyści, o których
mowa w ust. 14 Finansującemu służy prawo do żądania Odszkodowania
umownego w wysokości niepomniejszonej.
W przypadku wypowiedzenia Umowy Leasingu ze skutkiem
natychmiastowym lub jej wygaśnięcia, wpłacone Opłaty leasingowe
i inne wpłaty Korzystającego z tytułu realizacji Umowy Leasingu nie
podlegają zwrotowi.
Ewentualne nakłady Korzystającego na Przedmiot Leasingu, które
ulepszają Przedmiot Leasingu według stanu na dzień odbioru
Przedmiotu Leasingu, zostaną według wyboru Finansującego bądź
zwrócone Korzystającemu w naturze, bądź zaliczone na poczet
ostatecznego
rozliczenia
finansowego
Umowy
Leasingu,
z uwzględnieniem ich wartości wynikającej z wyceny rzeczoznawcy
wskazanego przez Finansującego; koszt wyceny ponosi Korzystający.
Korzystający oświadcza, iż wartość nakładów uwzględniona w wycenie
rzeczoznawcy, będzie dla niego wiążąca i wyraża zgodę na taki sposób
rozliczenia poniesionych nakładów.
W przypadku ogłoszenia upadłości Korzystającego i wypowiedzenia
Umowy Leasingu przez syndyka, do rozliczenia Umowy Leasingu
wypowiedzianej w takim trybie stosuje się postanowienia § 35 OWUL
odpowiednio.
Finansujący może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Umowę
Leasingu w sytuacji, gdy zostanie spełniony co najmniej jeden
z poniższych warunków:
a) Korzystający stanie się podmiotem reorganizacji prowadzącej do
jego podziału, połączenia lub likwidacji albo gdy zarząd nad
prowadzoną przezeń działalnością gospodarczą zostanie przejęty
przez inny podmiot;
b) sytuacja gospodarcza lub majątkowa Korzystającego uległa tak
znacznemu pogorszeniu, że stwarza to poważne zagrożenie dla
interesów Finansującego;
c) okaże się, że przedstawione przez Korzystającego przy zawieraniu
Umowy Leasingu dane są nieprawdziwe;
d) jeżeli pomiędzy Korzystającym i Finansującym zawarta jest inna
Umowa Leasingu (Umowy Leasingu) i Korzystający nie wykonuje
ciążących na nim obowiązków z tej (tych) umowy (umów);
e) posiadanie przez Korzystającego Przedmiotu Leasingu jest
zagrożone, w szczególności wskutek dokonania przez komornika
lub poborcę skarbowego zajęcia egzekucyjnego Przedmiotu
Leasingu;
f) Korzystający nie reguluje terminowo zobowiązań z tytułu podatków
i/lub składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
g) wszczęto przeciwko Korzystającemu postępowanie karne, karne
skarbowe, egzekucyjne;
h) Korzystający nie wykona wezwania Finansującego do odbioru
Przedmiotu Leasingu zgodnie z §11 OWUL;
i) Korzystający używa Przedmiot Leasingu w sposób niezgodny z §14
ust.1 OWUL albo też w wyniku
błędów w eksploatacji i/lub
niezgodnie
z
jego
właściwościami
doprowadza
do
ponadnormatywnego zużycia Przedmiotu Leasingu;
j) jeżeli Korzystający nie zawiadomi niezwłocznie Finansującego
o zmianie adresu swojej siedziby lub miejsca zamieszkania
k) jeżeli Korzystający naruszył obowiązki, o których mowa w § 8
Umowy Leasingu (Dodatkowe postanowienia) lub nie ustanowił
zabezpieczeń zgodnie z § 5 ust. 2 OWUL.
W przypadku wypowiedzenia Umowy Leasingu wskutek zaistnienia
którejkolwiek z przyczyn określonych w ust. 1, postanowienia § 35
OWUL stosuje się odpowiednio.
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IX. Zakończenie i wygaśnięcie Umowy Leasingu.
§ 37
Umowa Leasingu wygasa:
a) po upływie Podstawowego okresu leasingu, lub
b) w przypadku śmierci Korzystającego albo utraty przez
Korzystającego bytu prawnego, lub
c) jeżeli po wydaniu Korzystającemu Przedmiot Leasingu został
utracony z powodu okoliczności, za które Finansujący nie ponosi
odpowiedzialności, lub
d) w przypadku odstąpienia przez Finansującego od Umowy sprzedaży
zawartej z Dostawcą.
§ 38 1. Jeżeli Korzystający wybierze Opcję Nabycia przewidzianą w Umowie
leasingu, obowiązany jest uiścić Cenę wykupu przed upływem
Podstawowego okresu leasingu. W przypadku nieuiszczenia jej
w terminie, albo opóźnienia w zapłacie, odpowiednie zastosowanie ma
ust. 4 niniejszego paragrafu.
2. Pomimo wniesienia Ceny wykupu, Finansujący może powstrzymać się
od przeniesienia własności Przedmiotu Leasingu na Korzystającego,
jeżeli Korzystający nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę
Leasingu, w szczególności nie uiścił wszystkich należności z niej
wynikających. Finansujący otrzymaną Cenę wykupu może w pierwszej
kolejności zaliczyć na poczet spłaty należności wynikających z Umowy
Leasingu lub innych umów leasingu łączących strony.
3. W przypadku przeniesienia własności Przedmiotu Leasingu w wykonaniu
Opcji Nabycia Finansujący nie ponosi odpowiedzialności za jego wady
fizyczne.
4. Po upływie Podstawowego okresu leasingu, po wygaśnięciu lub
rozwiązaniu Umowy Leasingu lub nie przeniesieniu prawa własności na
Korzystającego, niezależnie od przyczyny, Korzystający zobowiązany
jest dostarczyć Przedmiot Leasingu na własny koszt i ryzyko
Finansującemu nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych
w stanie wynikającym z jego normalnego zużycia eksploatacyjnego, do
siedziby Finansującego, chyba że wcześniej uzgodniono inne miejsce.
Wraz z Przedmiotem Leasingu należy dostarczyć wszystkie dokumenty
dotyczące Przedmiotu Leasingu, jego instrukcje obsługi i kompletne
wyposażenie fabryczne, a nadto w przypadku środków transportu
wszystkie komplety kluczyków do pojazdu, przewidziane przez
producenta i do zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Postanowienia
§ 35 OWUL stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, nieuzgodnionej z Finansującym
wymiany podzespołów lub części, czy też dokonania innych zmian
niezgodnych
z
instrukcją
fabryczną,
a także
w przypadku
ponadnormatywnego zużycia eksploatacyjnego Przedmiotu Leasingu,
jego odbiór może nastąpić z udziałem rzeczoznawcy powołanego przez
Finansującego. Wartość oszacowanych przez rzeczoznawcę wydatków
związanych z doprowadzeniem Przedmiotu Leasingu do stanu
używalności lub przywróceniem do stanu wynikającego z normalnego
zużycia oraz koszty opinii rzeczoznawcy ponosi Korzystający. Na koszty,
o których mowa w zdaniu poprzednim, Finansujący wystawi stosowną
notę.
6. W razie opóźnienia w zwrocie Przedmiotu Leasingu - po rozwiązaniu
Umowy Leasingu lub jej wygaśnięciu wskutek okoliczności, określonych
w § 37 lit. d), lub okoliczności z § 38 ust. 4 OWUL, lub nie przeniesienia
na Korzystającego własności Przedmiotu Leasingu, albo po skierowaniu
przez Finansującego wezwania do zwrotu Przedmiotu Leasingu Korzystający zobowiązany jest do zapłacenia Finansującemu kary
umownej w wysokości 1/30 części 150% kwoty ostatniej raty
wynagrodzenia netto określonej w Umowie Leasingu, ale nie mniej niż
50 zł netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od dnia następującego
po upływie Podstawowego okresu leasingu, po wygaśnięciu lub
rozwiązaniu Umowy Leasingu niezależnie od przyczyny lub po nie
przeniesieniu na Korzystającego własności Przedmiotu Leasingu.
7. Do dnia zwrotu lub przeniesienia własności Przedmiotu Leasingu na
nabywcę, pełną odpowiedzialność za Przedmiot Leasingu ponosi
Korzystający. Niezależnie od żądania zapłaty kary umownej, określonej
w ust. 6, Finansujący może dochodzić roszczeń odszkodowawczych na
zasadach ogólnych.
8. Z dniem rozwiązania Umowy Leasingu lub z dniem jej wygaśnięcia
w przypadku, o którym mowa w § 37 lit. b), Korzystający, spadkobierca /
następca prawny Korzystającego zobowiązany jest bezzwłocznie - na
własny koszt i ryzyko - zwrócić Przedmiot Leasingu w miejsce wskazane
przez Finansującego wraz ze wszystkimi dokumentami, instrukcjami
obsługi i kompletnym wyposażeniem fabrycznym, a nadto, w przypadku
środka transportu wszystkie komplety kluczyków do pojazdu,
przewidziane
przez
producenta
i
do
zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych. Do chwili zwrotu potwierdzonego protokołem
odbioru, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu
Leasingu obciąża Korzystającego lub jego spadkobiercę / następcę
prawnego.
9. W przypadku wygaśnięcia Umowy Leasingu, o którym mowa w § 37 lit
d), postanowienia § 35 OWUL stosuje się odpowiednio.
X. Zawiadomienia i doręczenia
§ 39. 1. Korzystający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia
Finansującego o każdorazowej zmianie swojej siedziby, adresu lub
adresu dla doręczeń. Brak takiego zawiadomienia powoduje, że
doręczenia dokonane na adres wskazany w Umowie Leasingu uważa się
za ważne i skuteczne.
2. Wszelkie zawiadomienia dotyczące Umowy Leasingu powinny być
dokonywane listem poleconym, przy czym pismo dwukrotnie awizowane
i niepodjęte w terminie uważa się za doręczone prawidłowo. Ponadto
zawiadomienia dotyczące bieżącej obsługi mogą być dokonywane
pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Korzystającego,
pod warunkiem potwierdzenia ich odbioru.
3. Korzystający, w przypadku przekształcenia formy prowadzonej
działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę

z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną) w trybie art. 551
§5 i art. 5841 – 58413 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje się
i gwarantuje Finansującemu, że w terminie 7 dni od wpisu takiej
jednoosobowej spółki kapitałowej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, złoży Finansującemu weksel in blanco
z poręczeniem wekslowym osoby fizycznej, która jednoosobowo
prowadziła działalność gospodarczą przed przekształceniem oraz
z poręczeniem wekslowym wszystkich osób, które udzieliły poręczenia
wekslowego przed tym przekształceniem. W przypadku niewykonania
powyższego zobowiązania, Finansujący będzie miał prawo do
wypowiedzenia Umowy Leasingu ze skutkiem natychmiastowym jak
w trybie § 36 pkt 1 lit. k) OWUL. Po złożeniu nowego zabezpieczenia
spełniającego warunki, o których mowa w zadaniu poprzednim,
Finansujący zwróci Korzystającemu uprzednio wystawiony weksel
będący zabezpieczeniem niniejszej Umowy Leasingu.
XI. Postanowienia końcowe.
§ 40.1. Korzystający, jego pełnomocnik lub osoby go reprezentujące są
świadomi, iż zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i udostępnianie
swoich danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania
postanowień Umowy Leasingu.
2. Korzystający wyraża zgodę na udostępnienie Finansującemu przez Bank
Pekao S.A. dokumentów, informacji na temat jego sytuacji
organizacyjno-prawnej
i
ekonomiczno-finansowej,
posiadanych
w związku z kredytem, prowadzeniem rachunku bankowego
i korzystaniem z innych usług bankowych oraz na udostępnienie przez
Finansującego Bankowi Pekao S.A. jego danych osobowych związanych
z zawartą Umową Leasingu.
3. Korzystający wyraża zgodę i upoważnia niniejszym Finansującego do
przekazywania do Banku Pekao S.A. (Bank) i innych podmiotów prawnie
lub strukturalnie powiązanych z Finansującym, zarówno w kraju jak
i zagranicą, wszelkich informacji prawnych, gospodarczych lub
ekonomiczno-finansowych o Korzystającym, które są lub znajdą się
w posiadaniu Finansującego. Jednocześnie Korzystający upoważnia
Finansującego do otrzymywania podobnych informacji o Korzystającym
od ww. osób trzecich. Zgoda i upoważnienie powyższe nie jest
ograniczone okresem obowiązywania Umowy Leasingu i może być
realizowane bez odwołania. Ww. informacje mogą być wykorzystywane
(przetwarzane) w celu analizy sytuacji finansowej, zdolności kredytowej
Korzystającego, określenia limitów zaangażowania finansowego, a także
analiz branżowych, jakości i zmian portfela leasingowego oraz oceny
ryzyka związanego z finansowaniem Korzystającego w ww. podmiotach.
W związku z powyższym, Korzystający - za pośrednictwem
Finansującego - upoważnia Bank do przekazywania Finansującemu
wyżej
wymienionych
informacji,
a w szczególności:
informacji
o zaangażowaniu Korzystającego w Banku z tytułu dokonanych
czynności bankowych, o przyznanych limitach kredytowych, o stanie
i obrotach na rachunkach bankowych, prawnych zabezpieczeniach
kredytów, gwarancji oraz bankowych analiz Korzystającego.
4. Korzystający wyraża zgodę i upoważnia Finansującego do ujawniania
informacji
o fakcie
podpisania
Umowy
Leasingu
i danych
identyfikacyjnych strony Umowy Leasingu, jeżeli ujawnienie tych danych
jest niezbędne dla ochrony interesów Finansującego, w szczególności
majątkowych i reputacyjnych, m.in. organom/podmiotom wystawiającym,
zarządzającym
lub
doręczającym
opłaty/mandaty/grzywny/kary
administracyjne za czyny lub zdarzenia popełnione w związku
z używaniem lub posiadaniem Przedmiotu Leasingu, itp.
§ 41
W czasie trwania Umowy Leasingu, Korzystający ma obowiązek
przedstawiać na żądanie Finansującego informacje dotyczące jego
sytuacji finansowej, ekonomicznej i prawnej oraz umożliwiać wgląd
w dokumenty księgowe i prawne. Finansujący ma prawo udostępniać
powyższe informacje bankowi finansującemu działalność leasingową
Finansującego.
§ 42
Korzystający ma obowiązek potwierdzania salda wzajemnych rozliczeń
z Finansującym z tytułu wnoszonych Opłat leasingowych i/lub innych
zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy Leasingu, w terminie
7 dni od dnia otrzymania korespondencji, z zastrzeżeniem postanowień
§ 39 OWUL.
§ 43.1.Korzystającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Finansujący
obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację bez
zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w sprawach
szczególnie skomplikowanych nie dłuższym niż 60 dni od dnia
otrzymania reklamacji, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej, o ile taka forma porozumiewania została wybrana przez
Korzystającego.
2. Pisma, oświadczenia oraz wnioski, na podstawie których w sposób nie
budzący wątpliwości nie można zidentyfikować osoby je składającej nie
będą uznane za reklamacje i zostaną pozostawione bez rozpoznania, o
ile na podstawie posiadanych przez Finansującego baz danych nie
będzie możliwe zidentyfikowanie takiej osoby.
§ 44.1. Korzystającemu,
prowadzącemu
jednoosobową
działalność
gospodarczą albo wspólnikowi spółki cywilnej, występującemu we
własnym imieniu lub w imieniu spółki cywilnej, przysługuje prawo
złożenia reklamacji zawierającej zastrzeżenia dotyczące usług
świadczonych przez Finansującego na zasadach określonych
przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji
przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym (Dz.U.
2015, poz. 1348), oraz w niniejszym paragrafie.
2. Korzystający, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, może złożyć
reklamację:
a) pisemnie – osobiście w centrali pod adresem: „PEKAO LEASING”
Sp. z o.o. al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa w godzinach
10.00-15.00 w recepcji Finansującego lub za pośrednictwem Poczty
Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego,
b) za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres:
reklamacje@pekaoleasing.com.pl,
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ustnie – telefonicznie pod nr telefonu: (22) 54 82 100 lub osobiście
w centrali pod adresem: „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. al. Armii
Ludowej 26, 00-609 Warszawa w godzinach 10.00 - 15.00, co
potwierdzone zostanie protokołem przyjęcia reklamacji.
Dopuszcza się możliwość złożenia reklamacji przez pełnomocnika
Korzystającego dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą
formę pisemną z potwierdzeniem notarialnym autentyczności podpisu
Korzystającego.
Korzystający zobowiązany jest złożyć reklamację w sposób
umożliwiający Finansującemu rozpoznanie sprawy w terminie, tzn.
podając istotne dla rozpatrzenia sprawy informacje, z odwołaniem się do
posiadanej dokumentacji, pełne dane adresowe oraz datę złożenia
reklamacji.
Odpowiedź na reklamację Korzystającego ma charakter pisemny, chyba
że na wniosek Korzystającego uzgodniono dostarczenie odpowiedzi
pocztą elektroniczną, na wskazany przez Korzystającego adres mailowy.
Odpowiedzi na reklamację Finansujący udziela bez zbędnej zwłoki, nie
później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
W przypadkach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających
udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Finansujący w odrębnym
piśmie wyjaśni przyczyny opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą
zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz określi przewidywany
termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60
dni od dnia otrzymania reklamacji.
W przypadku nieuwzględnienia roszczeń Korzystającego przez
Finansującego, Korzystający ma prawo do wystąpienia z wnioskiem
o rozpatrzenie sprawy oraz pozasądowe rozwiązanie sporu przez
Rzecznika Finansowego i/lub www.rf.gov.pl wystąpienia z powództwem
przeciwko „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Grzybowskiej 53/57 (adres do korespondencji: 00-609 Warszawa, al.
Armii Ludowej 26) do sądu powszechnego (Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska
100A, 00-454 Warszawa).”
Wystąpienia, oświadczenia, pisma, wnioski Korzystającego, w których
Korzystający nie zgłasza zastrzeżeń lub roszczeń co do usług
świadczonych przez Finansującego, jak również nie zawiera innych
przejawów niezadowolenia lub wskazania nienależytego świadczenia
c)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

§ 45.1.
2.
§ 46.1.

2.
3.
4.

usług przez Finansującego, co wskazuje, że intencją Korzystającego nie
jest złożenie Reklamacji, a nadto inicjatorem zmian jest wyłącznie
Korzystający w zakresie:
a) dokonania zmian w zawartej z Korzystającym umowie/umowach, o ile
taka zmiana nie jest spowodowana wyłącznym działaniem lub
zaniechaniem Finansującego,
b) zawarcia nowych umów lub wznowienia umów, jeżeli jest to prawnie
dopuszczalne,
c) renegocjacji zawartej (-tych) umowy/umów,
d) prolongaty terminów spłaty zadłużenia,
e) dokonania zmian w udzielonych zabezpieczeniach w trakcie trwania
umowy/umów,
f) wniosków, próśb o zezwolenie na wykreślenie hipoteki, zastawu
rejestrowego lub zwolnienia innych zabezpieczeń po zakończeniu
lub wygaśnięciu umowy/umów w związku ze spłatą zadłużenia
- traktowane będą przez Finansującego jako korespondencja związana
z bieżącą obsługą umowy/umów.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy Leasingu wymagają dla swej
ważności zachowania formy pisemnej.
Do spraw nieuregulowanych Umową Leasingu mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikające lub mogące powstać w związku
z wykonywaniem Umowy Leasingu podlegają rozstrzygnięciu – według
wyboru Finansującego - przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla
siedziby Finansującego lub sąd właściwości ogólnej Korzystającego.
Wszelkie wymienione w Umowie Leasingu załączniki stanowią jej
integralną część.
Umowę
Leasingu
sporządzono
w
dwóch
jednobrzmiących
egzemplarzach, jeden dla Finansującego i jeden dla Korzystającego.
Korzystający oświadcza, że niniejsze Ogólne Warunki Umowy Leasingu
przeczytał, zaakceptował, na dowód czego składa niżej swój podpis.

Niniejsze OWUL przyjęte uchwałą Zarządu „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. nr
64/18 z dnia 27.11.2018 r., obowiązują do umów leasingu zawieranych od
dnia 19.12.2018 r., dostępne również w formie elektronicznej na stronie
Finansującego pod adresem: www.pekaoleasing.com.pl oraz w oddziałach
Finansującego.
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