ZGODA
e-Faktura
Adres do korespondencji:
00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26

„PEKAO LEASING” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000000867, kapitał zakładowy
241.588.600,00PLN, NIP 712-10-16-682

DANE KLIENTA
Kod Klienta
Nazwa Klienta
Adres siedziby
Nr telefonu(-ów)
NIP
REGON

Akceptuję przesyłanie i udostępnianie w ramach usługi e-Faktura dokumentów (w szczególności faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur,
not, not korygujących) w formie elektronicznej przez Pekao Leasing Sp. z o.o., zgodnie z przepisami art. 106a. – 106q. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 t. j., z późn. zm.)
Jako formę dostarczania faktury w formie elektronicznej wybieram e-mail
Adres e-mail do dostarczania e-Faktur (wpisać drukowanymi literami):

Informację o wystawieniu i udostępnieniu faktury w formie elektronicznej proszę o przekazanie na adres e-mail:
Adres e-mail do powiadomień (wpisać drukowanymi literami):

Niniejsza zgoda dotyczy wszystkich umów już zawartych oraz umów zawieranych w przyszłości.
Akceptuję zasady określone w Regulaminie przesyłania i udostępniania faktury w formie elektronicznej e-Faktura, zamieszczonym na stronie
www.pekaoleasing.com.pl, w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uaktywnienia i świadczenia usługi eFaktura.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na ww. adresy e-mail informacji handlowej promującej produkty i usługi „PEKAO LEASING”
Sp. z o. o., Banku Pekao S.A., spółek Grupy i innych podmiotów współpracujących z „PEKAO LEASING” Sp. z o. o.
TAK

NIE

Zostałem(am) poinformowany(a) o dobrowolności podania swoich danych, prawie dostępu do ich treści oraz ich poprawiania oraz o możliwości
odwołania zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.

Miejscowość i data

czytelny podpis Klienta z pieczątką firmową Przedsiębiorcy

