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

WNIOSEK O COFNIĘCIE OŚWIADCZENIA
O WYPOWIEDZENIU UMOWY LEASINGU
(„Wniosek o Wznowienie Umowy Leasingu”)
Dane teleadresowe Korzystającego
Nazwa:
Adres:
E-mail:
Osoba do kontaktu (nr telefonu):
Dotyczy: umowy leasingu operacyjnego/finansowego nr _____________________ z dnia ______________ („Umowa
Leasingu”).
Wszelkie wyrażenia pisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Umowie Leasingu, chyba że w niniejszym Wniosku
o Wznowienie Umowy Leasingu nadano im odmienne znaczenie.
Zważywszy, że:
A. ING Lease wypowiedziało Umowę Leasingu oświadczeniem o wypowiedzeniu z dnia __________ z uwagi na
naruszenie Umowy Leasingu przez Korzystającego;
B. Pomimo złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Leasingu („Oświadczenie o Wypowiedzeniu Umowy
Leasingu”), Korzystający nadal znajduje się w posiadaniu Przedmiotu Leasingu;
C. Korzystający wyraża wolę kontynuowania Umowy Leasingu na zasadach w niej określonych; oraz
D. Korzystający spłacił ING Lease zaległości z tytułu Umowy Leasingu określone w Oświadczeniu o Wypowiedzeniu
Umowy Leasingu;
§ 1.
WNIOSEK O WZNOWIENIE UMOWY LEASINGU
1. Korzystający oświadcza, że:
a) składa Wniosek o Wznowienie Umowy Leasingu oraz nieodwołalnie wyraża zgodę na cofnięcie przez ING Lease
Oświadczenia o Wypowiedzeniu Umowy Leasingu oraz jednostronne określenie przez ING Lease zasad i warunków
wznowienia Umowy Leasingu na dokumencie „Akceptacja Wniosku o Wznowienie Umowy Leasingu”, innych zmian
wynikających lub będących w związku z akceptacją Wniosku o Wznowienie Umowy Leasingu; przyjmujemy do
wiadomości, że dokument „Akceptacja Wniosku o Wznowienie Umowy Leasingu” zostanie przesłany przez ING Lease do
Korzystającego w przypadku akceptacji Wniosku o Wznowienie Umowy Leasingu; oraz
b) składa wniosek o zmianę Umowy Leasingu poprzez wprowadzenie nowego Okresu Rozliczeniowego trwającego od
ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego bezpośrednio poprzedzającego złożenie Oświadczenia o Wypowiedzeniu
Umowy Leasingu do ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego bezpośrednio następującego po Akceptacji Wniosku o
Wznowienie Umowy Leasingu („Nowy Okres Rozliczeniowy”); oraz
c) nieodwołalnie wyraża zgodę na określenie przez ING Lease na mocy jednostronnego oświadczenia warunków
realizacji zobowiązań Korzystającego wynikających z Umowy Leasingu w Nowym Okresie Rozliczenionwym; oraz
d) składa wniosek o zmianę Umowy Leasingu poprzez między innymi zmianę Tabeli Opłat Leasingowych z
uwzględnieniem nowej liczby Okresów Rozliczeniowych, zmienionej wartości Opłat Leasingowych w tym należnej za
Nowy Okres Rozliczeniowy („Zwiększona Opłata Leasingowa”); zgadza się, aby zmieniona Tabela Opłat Leasingowych
została udostępniona Korzystającemu na Portalu Klienta; oraz
INFORMACJE DLA KORZYSTAJĄCEGO
Wypełniony i podpisany wniosek w dwóch oryginalnych egzemplarzach prosimy przesłać do Centrali ING Lease – dane
kontaktowe znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.inglease.pl
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e) upoważnia ING Lease do zaliczenia wszelkich kwot wpłaconych w związku z wypowiedzeniem Umowy Leasingu na
poczet wierzytelności ING Lease z tytułu Umowy Leasingu, w tym na poczet Zwiększonej Opłaty Leasingowej, kosztów
czynności windykacyjnych poniesionych lub do poniesienia przez ING Lease w związku z wypowiedzeniem Umowy
Leasingu; oraz
f) potwierdza i zgadza się, aby wszelkie Zabezpieczenia ustanowione w związku z Umową Leasingu pozostały w mocy i
w przypadku akceptacji przez ING Lease Wniosku o Wznowienie Umowy Leasingu nadal stanowiły Zabezpieczenia
wykonania Umowy Leasingu przez Korzystającego; oraz
g) zobowiązuje się zwolnić ING Lease z odpowiedzialności i pokryć wszelkie wynikające lub mające związek z
wznowieniem Umowy Leasingu koszty i wydatki wynikające z obowiązku płacenia podatków i regulowania zobowiązań
podatkowych, w tym podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT, uregulowane, poniesione lub nałożone
w dowolnym czasie na ING Lease, oraz wszelkie koszty i wydatki z tym związane (w tym koszty związane z
postępowaniem administracyjnym i sądowym oraz koszty zatrudnienia doradców reprezentujących ING Lease w takich
postępowaniach); oraz
h) w przypadku akceptacji przez ING Lease Wniosku o Wznowienie Umowy Leasingu zobowiązuje się do uiszczenia
opłaty za wznowienie Umowy Leasingu wynikającej z obowiązującej w ING Lease w Dacie Wznowienia Umowy Leasingu
Tabeli Opłat i Prowizji.
i) nieodwołalnie upoważnia ING Lease do dokonania w jego imieniu niezbędnych zmian do Umowy Leasingu
wynikających lub będących w związku z Wznowieniem Umowy Leasingu oraz wyraża zgodę, aby dokument sporządzony
przez ING Lease „Akceptacja Wniosku o Wznowienie Umowy Leasingu” stanowił aneks do Umowy Leasingu.
§ 2.
OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA KORZYSTAJĄCEGO
1. W związku z Wnioskiem o Wznowienie Umowy Leasingu, Korzystajacy niniejszym oświadcza i zapewnia ING Lease, że:
(a) jest on podmiotem właściwie utworzonym i ważnie istniejącym zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej;
(b) ma pełną moc i zdolność do podpisania, wykonania oraz postępowania zgodnie z postanowieniami oraz swoimi
obowiązkami wynikającymi z Umowy Leasingu oraz niniejszego Wniosku o Wznowienie Umowy Leasingu oraz, że
wszelkie konieczne czynności natury korporacyjnej, administracyjnej lub innej zostały dokonane w celu podpisania lub
wykonania Umowy Leasingu oraz niniejszego Wniosku o Wznowienie Umowy Leasingu;
(c) niniejszy Wniosek o Wznowienie Umowy Leasingu stanowi jego prawne, ważne i wiążące zobowiązania, które mogą
być dochodzone zgodnie z jego odpowiednimi postanowieniami;
(d) podpisanie niniejszego Wniosku o Wznowienie Umowy Leasingu lub wykonanie jakichkolwiek obowiązków
wynikających z niniejszego Wniosku o Wznowienie Umowy Leasingu:
(i)
nie narusza przepisów prawa lub decyzji organów administracji lub innych władz lub postanowień
jakiegokolwiek orzeczenia, nakazu, zarządzenia jakiegokolwiek sądu, którego jurysdykcji podlega; ani
(ii)
nie jest w konflikcie ani nie stanowi naruszenia postanowień jakiejkolwiek umowy lub stosunku prawnego,
którego stroną jest Korzystający lub którego postanowieniami jest on związany (w szczególności nie uczyni
niemożliwym zadośćuczynienie roszczeń osoby trzeciej wobec Korzystającego ani też nie przyczyni się do
pokrzywdzenia wierzycieli Korzystającego) ani jakiegokolwiek zezwolenia lub upoważnienia, któremu jest
podporządkowany lub których postanowieniom on lub jakakolwiek część jego majątku podlega; ani
(iii)
nie narusza ani nie jest sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami jego dokumentów korporacyjnych (w
tym, w szczególności UmowySpółki/Statutu Korzystającego);
(e) wszelkie zezwolenia, zgody, wyłączenia, zgłoszenia, rejestracje, zapłata opłat lub podatków oraz upoważnienia (i)
które są niezbędne lub pożądane do wykonania jego obowiązków wynikających z Umowy Leasingu lub niniejszego
Wniosku o Wznowienie Umowy Leasingu oraz (ii) które są wymagalne w związku z podpisaniem, ważnością oraz
dopuszczalnością, zostały uzyskane i są w pełni ważne i skuteczne;
(f) do dnia złożenia Wniosku o Wznowienie Umowy Leasingu, wobec Korzystającego nie złożono wniosku lub nie zostało
otwarte postępowanie upadłościowe ani restrukturyzacyjne oraz nie została podjęta żadna uchwała o likwidacji lub
rozwiązaniu w inny sposób Korzystającego; oraz
(g) Wszystkie oświadczenia i zapewnienia Korzystającego składane ING Lease są oraz będą, w momencie Wznowienia
Umowy Leasingu prawdziwe, aktualne oraz możliwe do spełnienia.
2. Korzystający niniejszym zobowiązuje się spowodować, aby wszystkie Dokumenty Leasingu oraz zobowiązania z nich
wynikające w szczególności obowiązek zapłaty Opłat Leasingowych i Wartości Końcowej na rzecz ING Lease,
Zabezpieczenia, listy wspierające lub wszelkie inne oświadczenia lub czynności podjęte w celu zabezpieczenia lub
wsparcia należytego wykonania zobowiązań, udzielonych lub dokonanych na rzecz ING Lease przed podpisaniem
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niniejszego Wniosku o Wznowienie Umowy Leasingu pozostały nadal w mocy lub, za pisemną zgodą ING Lease były
zastąpione przez inne równoważne dokumenty, zabezpieczenia, zabezpieczenia oświadczenia lub inne czynności.
3. Niniejszy Wniosek został sporządzony w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron Umowy
Leasingu.
*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.
W imieniu i na rzecz Korzystającego:
Miejscowość, data

Podpis

INFORMACJE DLA KORZYSTAJĄCEGO
Wypełniony i podpisany wniosek w dwóch oryginalnych egzemplarzach prosimy przesłać do Centrali ING Lease – dane
kontaktowe znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.inglease.pl

