WNIOSEK
ING Lease (Polska) Sp. z o.o

Do:
ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
(„ING Lease”)

WNIOSEK O WYDANIE WTÓRNIKA
DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH
Dane teleadresowe Korzystającego:
Nazwa:
Adres:
E-mail:
Osoba do kontaktu (nr telefonu):
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 k.k oświadczam, że:
Jaki dokument:
Jaka ilość:

dowód rejestracyjny tablica rejestracyjna
1 szt.

2 szt.

zagubiony(a)

zniszczony(a)

nalepka kontrolna

Numer rejestracyjny:
Co się z nim stało:

skradziony(a)

Dnia:
W związku z powyższym proszę o wydanie wtórnika ww. dokumentu i przesłanie go na adres:
Imię i Nazwisko:
Adres:
Kod pocztowy:
*Na dzień złożenia niniejszego wniosku nie posiadam(y) przeterminowanych zobowiązań wobec ING Lease.
*Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Leasingu wszystkie zdarzenia wymienione w Tabeli Opłat i Prowizji ING Lease oraz usługi
lub czynności dodatkowe, których wykonania podejmie się ING Lease w związku z Umową Leasingu, będą podlegały
odrębnym opłatom określonym na podstawie obowiązującej w danym czasie w ING Lease Tabeli Opłat i Prowizji.
*Jeśli Korzystający i/lub reprezentant/osoba kontaktowa jest osobą fizyczną to taka osoba fizyczna składając niniejszy
wniosek potwierdza, że ING Lease jako administrator danych osobowych podał jej informacje dotyczące m.in. celów,
podstaw prawnych, zasad przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących jej praw dotyczących przetwarzania jej
danych osobowych, dodatkowo informując, że ich treść jest zgodna z klauzulą informacyjną obowiązującą w ING Lease,
dostępną również na stronie www.inglease.pl/klauzule_informacyjne oraz, że podanie danych osobowych wskazanych w
niniejszym wniosku jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi ING Lease rozpoznanie wniosku.
Dodatkowa informacja:
Konieczne jest przedstawienie w Urzędzie Komunikacji oryginałów niżej wymienionych dokumentów. Prześlij na właściwy
adres Oddziału ING Lease (zależny od miejsca rejestracji pojazdu). Jeśli sprawa dotyczy:
 wtórnika dowodu rejestracyjnego : aktualne badanie techniczne, jeśli dotychczasowe straciły ważność
 wtórnika tablicy rejestracyjnej: dowód rejestracyjny, tablica rejestracyjna w przypadku zniszczenia;
Dopisz na kopercie „Wydanie wtórnika, nr wniosku …….”

INFORMACJE DLA KORZYSTAJĄCEGO
Wypełniony i podpisany wniosek prosimy przesłać na adres e-mail odpowiedniej osoby z Zespołu Administrowania Pojazdami dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie https://www.inglease.pl

WNIOSEK
ING Lease (Polska) Sp. z o.o

W imieniu i na rzecz Korzystającego:
Miejscowość, data

Podpis

INFORMACJE DLA KORZYSTAJĄCEGO
Wypełniony i podpisany wniosek prosimy przesłać na adres e-mail odpowiedniej osoby z Zespołu Administrowania Pojazdami dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie https://www.inglease.pl

