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 PODNAJEM INNEMU UŻYTKOWNIKOWI
Dane teleadresowe Korzystającego:
Nazwa:
Adres:
E-mail:
Osoba do kontaktu (nr telefonu):

Dotyczy umowy leasingu nr: _____________________________
Zwracamy się z wnioskiem o wydanie zgody na oddanie przedmiotu leasingu tj.:
_________________________o numerze rej.: __________________ do używania firmie:
Nazwa:
Adres:
NIP:
E-mail:
Osoba do kontaktu
(nr telefonu):
Uzasadnienie wniosku:
Podnajem:
Cel:

krótkoterminowy

 długoterminowy

zarobkowy

 niezarobkowy

W załączeniu przekazujemy dokumenty rejestrowe ww. podmiotu
Aktualny wyciąg z CEIDG:



Aktualny wyciąg z KRS:



W przypadku, gdy przedmiot objęty jest polisą ubezpieczeniową poza pakietem ING Lease, prosimy o dołączenie
potwierdzenia, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe wyraża zgodę na podnajem innemu użytkownikowi.
*Na dzień złożenia niniejszego wniosku nie posiadam(y) przeterminowanych zobowiązań wobec ING Lease (Polska) Sp. z
o.o.
* 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, będą podlegały odrębnym
opłatom określonym na podstawie obowiązującej w danym czasie w ING Lease Tabeli Opłat i Prowizji.
*Jako Korzystający będący osobą fizyczną i/lub reprezentant/osoba kontaktowa Korzystającego potwierdzam, że podano
mi informacje dotyczące celów, podstaw prawnych, zasad przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi
prawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych oraz, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną ING
Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa dostępną na
stronie www.inglease.pl/klauzule_informacyjne. Potwierdzam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych
osobowych wskazanych w niniejszym wniosku jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi ING Lease rozpoznanie
wniosku.

INFORMACJE DLA KORZYSTAJĄCEGO
Wypełniony i podpisany wniosek prosimy przesłać poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej:
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 poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej:
https://www.inglease.pl

