ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY LEASINGU FINANSOWEGO / OPERACYJNEGO
OGÓLNE WARUNKI LEASINGU
ING LEASE (POLSKA) SP. Z O.O.
("Ogólne Warunki")
§1
1.1

PRZEDMIOT UMOWY I DEFINICJE
Na zasadach określonych w Umowie, której integralną część stanowią niniejsze Ogólne Warunki,
Finansujący zobowiązuje się nabyć Przedmiot Leasingu od oznaczonego Sprzedawcy i oddać ten Przedmiot
Leasingu Korzystającemu do używania przez czas oznaczony, a Korzystający zobowiązuje się przyjąć ten
Przedmiot Leasingu do używania i zapłacić Finansującemu Wynagrodzenie oraz inne świadczenia pieniężne
wynikające z Umowy lub z przepisów prawa oraz wykonywać inne zobowiązania wynikające z Umowy
(„Leasing”).
1.2
Wszelkie odniesienia w Umowie do używania Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego obejmują także
pobieranie przez niego pożytków z Przedmiotu Leasingu, o ile prawo do pobierania pożytków wynika z
Umowy, właściwości lub przeznaczenia Przedmiotu Leasingu.
1.3
Wszelkie odniesienia w Dokumentach Leasingu do Umowy obejmują Umowę oraz załączniki do Umowy, w
tym niniejsze Ogólne Warunki, a także inne Dokumenty Leasingu, chyba że z brzmienia Dokumentu
Leasingu wynika inaczej.
1.4
Niniejsze Ogólne Warunki nie mają zastosowania do Umów zawieranych z Korzystającymi będącymi
konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
1.5
Terminy wyrażone w liczbie pojedynczej będą oznaczały także liczbę mnogą oraz vice versa, chyba że z
kontekstu Umowy wynika inaczej. Poniższe terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie w
Umowie:
„Cena Sprzedaży Przedmiotu Leasingu” oznacza cenę sprzedaży netto (bez podatku VAT) Przedmiotu Leasingu
określoną w Umowie Sprzedaży wraz z wszelkimi udokumentowanymi kosztami związanymi z nabyciem Przedmiotu
Leasingu;
„Data Rozpoczęcia Leasingu” oznacza datę doręczenia Korzystającemu Powiadomienia o Odbiorze ustaloną zgodnie
z § 11.2 Ogólnych Warunków;
„Data Wymagalności" oznacza dzień, w którym jakakolwiek należność Finansującego staje się wymagalna, tj. dzień,
w którym rachunek bankowy Finansującego powinien być uznany płatnością wynikającą z Umowy;
„Deklaracja Ubezpieczenia” oznacza dokument określający Ubezpieczyciela oraz podmiot ubezpieczający w zakresie
Ubezpieczenia Podstawowego; dokument ten może również stanowić potwierdzenie wyboru przez Korzystającego
Dodatkowych Produktów Ubezpieczenia;
„Dodatkowe Produkty Ubezpieczenia” oznacza dodatkowe produkty ubezpieczenia, inne niż Ubezpieczenie
Podstawowe, regulowane odrębną Umową Ubezpieczenia, których wybór przez Korzystającego może być
potwierdzony w Deklaracji Ubezpieczenia lub inny uzgodniony sposób;
„Dokumenty Leasingu" oznacza (i) Umowę, (ii) Dokumenty Zabezpieczeń, (iii) Umowę Ubezpieczenia oraz polisy i
inne dokumenty dotyczące ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu, w tym w zakresie Dodatkowych Produktów
Ubezpieczenia, (iv) Umowę Sprzedaży lub (v) inne oświadczenia, w tym Powiadomienie o Odbiorze, umowy i
dokumenty związane z Umową lub Dokumentami Zabezpieczeń;
„Dokumenty Zabezpieczeń” oznacza dokumenty zawarte lub wystawiane w związku z Umową, ustanawiające lub
mające na celu ustanowienie Zabezpieczenia;
„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
„EBOK” oznacza wirtualną platformę informacyjną, określaną każdorazowo przez Finansującego przy zawieraniu
Umowy, pozwalającą na udostępnienie Korzystającemu informacji i dokumentów dotyczących Umowy i
Korzystającego, w tym Faktur w formie elektronicznej, oświadczeń (w tym Powiadomień o Odbiorze), Tabeli Opłat
Leasingowych, znajdującą się pod adresem strony internetowej wskazanym przez Finansującego;
„EURIBOR” oznacza EURO INTERBANK OFFERED RATE – stopę procentową oferowaną na rynku międzybankowym dla
depozytów w EURO ustaloną dla danego Okresu Rozliczeniowego na podstawie publikacji FBE – Fédération Bancaire
de l’Union Européenne w Brukseli na odpowiedniej stronie serwisu finansowego Reuters około godziny 11.00 na 2
(dwa) Dni Robocze przed końcem Okresu Rozliczeniowego poprzedzającego Okres Rozliczeniowy, dla którego będzie
mieć zastosowanie, a dla pierwszego Okresu Rozliczeniowego na 2 (dwa) Dni Robocze przed rozpoczęciem

pierwszego Okresu Rozliczeniowego; W przypadku, gdy powyższa stopa procentowa oferowana jest na poziomie
ujemnym, Strony przyjmują, że oprocentowanie EURIBOR będzie wynosić zero;
„EURO” („EUR”) oznacza walutę obowiązującą w państwach uczestniczących w III etapie Unii Gospodarczej i
Walutowej;
„Faktura" oznacza fakturę, w tym fakturę w formie elektronicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów o
podatku od towarów i usług, duplikat faktury, fakturę korygującą, notę księgową, inny rachunek wymagany przez
polskie przepisy prawa lub inny dokument lub oświadczenie Finansującego stanowiące wezwanie do zapłaty
należności wynikających z Umowy;
„Inna Umowa” oznacza jakąkolwiek umowę inną niż Umowa, zawartą lub która będzie zawarta przez:
(i)
Finansującego z Korzystającym;
(ii)
Finansującego z Podmiotem Powiązanym z Korzystającym,
(iii)
Korzystającego z Podmiotem Powiązanym z Finansującym, lub
(iv)
Podmiot Powiązany z Korzystającym z Podmiotem Powiązanym z Finansującym;
„Inne Koszty” oznacza wszelkie udokumentowane koszty oraz wydatki brutto, w tym koszty sądowe oraz koszty
pomocy prawnej, poniesione przez Finansującego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez
Korzystającego lub Sprzedawcę ich zobowiązań wynikających z Dokumentów Leasingu lub w związku z
wykonywaniem, dochodzeniem, zaspokojeniem lub zabezpieczeniem uprawnień Finansującego wynikających z
Dokumentów Leasingu (w tym wskutek przedterminowego zakończenia Umowy lub odstąpienia od Umowy
Sprzedaży), w tym podatki i opłaty publicznoprawne, koszty wyceny Przedmiotu Leasingu, koszty wykonania
Zabezpieczeń oraz nakładów i świadczeń na Przedmiot Leasingu, jak również koszty poniesione lub do poniesienia
przez Finansującego w związku z Umową, o których mowa w § 10 Ogólnych Warunków, przy czym w przypadku
przedterminowego zakończenia Umowy powyższe koszty obejmują także koszty niewymagalne. Zapłata takich
kosztów nastąpi na podstawie Faktury wystawionej przez Finansującego;
„Istotna Negatywna Zmiana” oznacza zdarzenie lub okoliczność (włączając w to m.in. zmianę przepisów prawa,
prawdopodobieństwo działania przestępczego lub zdarzenie siły wyższej), które w rozsądnej opinii Finansującego ma
albo może mieć w przyszłości istotny negatywny wpływ na: (i) Przedmiot Leasingu (w tym jego wartość, jego status
prawny w szczególności możliwość jego nabycia przez Finansującego), lub (ii) zdolność podmiotu zobowiązanego na
podstawie dowolnego Dokumentu Leasingu lub Innej Umowy do należytego wykonania jego zobowiązań
wynikających z Dokumentu Leasingu lub Innej Umowy, w tym w wyniku pogorszenia jego sytuacji majątkowej lub
finansowej;
„Kaucja Gwarancyjna” oznacza sumę pieniężną zabezpieczającą zapłatę przez Korzystającego Opłaty Wstępnej
(powiększonej w przypadku Umowy Leasingu Operacyjnego o kwotę podatku VAT), Opłat Leasingowych lub każdej
innej płatności wynikającej z Umowy; płatną w wysokości wynikającej z Umowy oraz w dacie określonej w Umowie
(również np. w formie zaliczenia Zaliczki na poczet Kaucji Gwarancyjnej);
„Kaucja Gwarancyjna na Zabezpieczenie Wykupu Przedmiotu Leasingu” oznacza, w przypadku Opcji Nabycia
Przedmiotu Leasingu lub Opcji Sprzedaży Przedmiotu Leasingu, sumę pieniężną zabezpieczającą zapłatę przez
Korzystającego ceny nabycia Przedmiotu Leasingu (powiększoną o kwotę podatku VAT, o ile będzie on należny przy
sprzedaży Przedmiotu Leasingu), płatną wraz z ostatnią Opłatą Leasingową lub w inny sposób określony w Umowie;
„Kaucja na poczet podatku VAT” oznacza, w przypadku Umowy Leasingu Finansowego, sumę pieniężną
zabezpieczającą zapłatę przez Korzystającego podatku VAT należnego w związku z wystawieniem przez
Finansującego Faktury dokumentującej dostawę Przedmiotu Leasingu. W przypadku, gdy faktyczna wysokość
podatku VAT przewyższy wartość Kaucji na poczet podatku VAT określoną w Umowie, Korzystający zobowiązany
będzie dokonać dopłaty w terminie 7 (siedmiu) dni od pisemnego wezwania przez Finansującego. Kaucja na poczet
podatku VAT zostanie w Dacie Wymagalności Faktury zaliczona na poczet podatku VAT, jeżeli w tym terminie
Korzystający nie zapłaci tego podatku. Nadwyżka Kaucji na poczet podatku VAT pozostała po takim zaliczeniu
zostanie zwrócona Korzystającemu w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od otrzymania dyspozycji Korzystającego;
„Koszty Zerwania Finansowania” oznacza koszty poniesione lub do poniesienia przez Finansującego w związku z
wcześniejszym zakończeniem finansowania zaciągniętego przez Finansującego na nabycie Przedmiotu Leasingu;
„Kwota Zdyskontowana” oznacza, w przypadku Wygaśnięcia Umowy lub Wypowiedzenia Umowy, do której stosuje
się Stopę Referencyjną Zmienną: sumę Wartości Końcowej Przedmiotu Leasingu oraz wszystkich Opłat
Leasingowych, które byłyby wymagalne, gdyby Umowa nie wygasła lub nie została wypowiedziana w wysokości
określonej w Tabeli Opłat Leasingowych obowiązującej za Okres Rozliczeniowy, w trakcie którego następuje
Wygaśnięcie Umowy lub Wypowiedzenie Umowy. Każda Opłata Leasingowa, począwszy od Opłaty Leasingowej
przypadającej bezpośrednio po Wygaśnięciu Umowy lub Wypowiedzeniu Umowy, zostanie zdyskontowana Stopą
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Referencyjną zastosowaną do jej obliczenia. Powyższe dyskonto dotyczy również Wartości Końcowej Przedmiotu
Leasingu i odpowiada korzyściom uzyskanym przez Finansującego wskutek zapłaty przez Korzystającego w ramach
Odszkodowania Opłat Leasingowych oraz Wartości Końcowej przed ich odnośnymi Datami Wymagalności;
„Marża” oznacza marżę Finansującego przyjętą do kalkulacji Opłat Leasingowych wynikającą z Umowy lub Tabeli
Opłat Leasingowych;
„Nowy Okres Rozliczeniowy” oznacza Okres Rozliczeniowy trwający od końca ostatniego Okresu Rozliczeniowego
bezpośrednio poprzedzającego Wypowiedzenie Umowy do końca Okresu Rozliczeniowego, w którym nastąpiło
wznowienie Umowy; Nowy Okres Rozliczeniowy wprowadzony jest do Umowy pod warunkiem zawieszającym
złożenia przez Finansującego oświadczenia o cofnięciu oświadczenia o Wypowiedzeniu Umowy (wznowienia
Umowy), o którym mowa w § 7.5 Ogólnych Warunków;
„Odszkodowanie” oznacza odszkodowanie, płatne w Walucie Leasingu lub według wyboru Finansującego w
Równowartości w Złotych, przysługujące Finansującemu w przypadku Wygaśnięcia Umowy lub Wypowiedzenia
Umowy stanowiące:
(a)
Kwotę Zdyskontowaną (w przypadku, gdy do Umowy stosuje się Stopę Referencyjną Zmienną), lub
(b)
sumę Opłat Leasingowych, które byłyby wymagalne, gdyby Umowa nie wygasła lub nie została
wypowiedziana oraz Wartości Końcowej Przedmiotu Leasingu (w przypadku, gdy do Umowy ma
zastosowanie Stopa Referencyjna Stała). Każda Opłata Leasingowa począwszy od Opłaty Leasingowej
przypadającej bezpośrednio po Wygaśnięciu lub Wypowiedzeniu Umowy zostanie zdyskontowana Stopą
Referencyjną Stałą. Powyższe dyskonto dotyczy również Wartości Końcowej Przedmiotu Leasingu i
odpowiada korzyściom uzyskanym przez Finansującego wskutek zapłaty przez Korzystającego w ramach
Odszkodowania Opłat Leasingowych oraz Wartości Końcowej przed ich odnośnymi Datami Wymagalności;
powiększoną o wartość należności za Ubezpieczenie Podstawowe oraz Dodatkowe Produkty Ubezpieczenia wybrane
przez Korzystającego, które byłyby wymagalne, gdyby Umowa nie wygasła lub nie została wypowiedziana, jeżeli
zastosowano wariant doliczenia tych należności do Wynagrodzenia;
„Ogólne Warunki” oznacza niniejsze ogólne warunki leasingu ING Lease (Polska) Sp. z o.o.;
„Okres Dostępności Środków” oznacza określony w decyzji kredytowej wydanej przez Finansującego okres, w
którym Finansujący, z zastrzeżeniem warunków określonych w Umowie, jest gotowy sfinansować wydatki związane
z nabyciem Przedmiotu Leasingu; Korzystający informowany jest o Okresie Dostępności Środków przed zawarciem
Umowy;
„Okres Leasingu" oznacza ustalony w Umowie okres, na jaki Przedmiot Leasingu ma zostać oddany Korzystającemu
do odpłatnego używania, rozpoczynający się w Dacie Rozpoczęcia Leasingu i kończący się (i) w Dacie Wymagalności
ostatniej Opłaty Leasingowej - w przypadku gdy Data Rozpoczęcia Leasingu przypada przed 15 dniem danego
miesiąca kalendarzowego - lub (ii) w dniu, który datą odpowiada Dacie Rozpoczęcia Leasingu po upływie wskazanej
w Umowie ilości Okresów Rozliczeniowych - w przypadku gdy Data Rozpoczęcia Leasingu przypada po 15 dniu
danego miesiąca kalendarzowego;
„Okres Rozliczeniowy” oznacza, z zastrzeżeniem postanowień o Nowym Okresie Rozliczeniowym: (a) dla celów
ustalenia Okresu Leasingu - okres używania Przedmiotu Leasingu trwający od Daty Wymagalności Opłaty
Leasingowej do Daty Wymagalności kolejnej Opłaty Leasingowej, z zastrzeżeniem, że pierwszy Okres Rozliczeniowy
trwa od Daty Rozpoczęcia Leasingu do Daty Wymagalności pierwszej Opłaty Leasingowej, a ostatni Okres
Rozliczeniowy trwa od Daty Wymagalności przedostatniej Opłaty Leasingowej do daty upływu Okresu Leasingu; oraz
(b) dla celów ustalenia wysokości Opłat Leasingowych - równe okresy miesięczne lub kilkumiesięczne, wskazane w
Umowie, niezależne od liczby dni używania Przedmiotu Leasingu w danym okresie, co ma zastosowanie także do
pierwszego i ostatniego Okresu Rozliczeniowego, określonych w lit. (a) powyżej;
„Opcja Nabycia Przedmiotu Leasingu” odnosi się wyłącznie do Umowy Leasingu Operacyjnego i oznacza prawo
Korzystającego do nabycia Przedmiotu Leasingu po upływie Okresu Leasingu;
„Opcja Sprzedaży Przedmiotu Leasingu” odnosi się wyłącznie do Umowy Leasingu Operacyjnego i oznacza prawo
Finansującego do sprzedaży Przedmiotu Leasingu Korzystającemu po upływie Okresu Leasingu;
„Opłata Manipulacyjna” oznacza jednorazową, bezzwrotną opłatę należną Finansującemu za czynności
przygotowawczo-administracyjne wykonane przed zawarciem Umowy;
„Opłata Wstępna” oznacza udział własny Korzystającego w finansowaniu nabycia Przedmiotu Leasingu, który
Korzystający zobowiązany jest uiścić na rzecz Finansującego (również np. w formie zaliczenia Zaliczki lub Kaucji
Gwarancyjnej na poczet Opłaty Wstępnej) w wysokości wynikającej z Umowy oraz w dacie określonej w Umowie lub
na Fakturze;

„Opłata za Finansowanie przed Dostawą” oznacza opłatę, którą Korzystający jest zobowiązany uiścić na rzecz
Finansującego z tytułu finansowania nabycia Przedmiotu Leasingu przed Datą Rozpoczęcia Leasingu. Wysokość
Opłaty za Finansowanie przed Dostawą odpowiadać będzie kosztom finansowania Ceny Sprzedaży Przedmiotu
Leasingu, tj. kosztom opłat i oprocentowania kredytu lub pożyczki zaciągniętej przez Finansującego na finansowanie
nabycia Przedmiotu Leasingu powiększonym o Marżę. Opłata za Finansowanie przed Dostawą będzie naliczana od
każdej płatności dokonanej przez Finansującego na rzecz Sprzedawcy lub od każdego wydatku poniesionego w
związku z nabyciem Przedmiotu Leasingu – od momentu zaciągnięcia przez Finansującego pożyczki lub kredytu na
sfinansowanie zakupu Przedmiotu Leasingu albo daty dokonania płatności (wedle uznania Finansującego) aż do Daty
Rozpoczęcia Leasingu lub wcześniejszego rozwiązania Umowy i płatna w terminach wskazanych na Fakturach
wystawionych przez Finansującego. Opłata za Finansowanie przed Dostawą jest naliczana i płatna w Walucie
Leasingu, przy czym gdy Walutą Leasingu jest EUR, wówczas płatna jest jako Równowartość w Złotych;
„Opłata za Finansowanie Odszkodowania” oznacza opłatę, którą Korzystający jest zobowiązany uiścić na rzecz
Finansującego z tytułu finansowania Odszkodowania należnego z tytułu wystąpienia Szkody Całkowitej danego
Przedmiotu Leasingu; Opłata za Finansowanie Odszkodowania odpowiadać będzie kosztom finansowania
Odszkodowania, tj. kosztom opłat i oprocentowania kredytu lub pożyczki Finansującego na finansowanie
Odszkodowania, powiększonym o Marżę oraz zostanie naliczona za okres począwszy od daty Wygaśnięcia Umowy
do daty:
(a)
w przypadku, gdy po Szkodzie Całkowitej istnieją pozostałości po Przedmiocie Leasingu a kwota sprzedaży
netto pozostałości po Przedmiocie Leasingu pokrywa wartość Odszkodowania - otrzymania przez
Finansującego ceny sprzedaży pozostałości po Przedmiocie Leasingu, jeżeli Korzystający zrezygnował z
możliwości wykupu pozostałości po Przedmiocie Leasingu; oraz
(b)
otrzymania przez Finansującego odszkodowania od Ubezpieczycieli, w tym odszkodowania wypłaconego
tytułem Dodatkowych Produktów Ubezpieczenia, jeżeli odszkodowanie pokrywa wartość Odszkodowania;
albo
(c)
otrzymania Odszkodowania od Korzystającego na konto Finansującego w przypadku otrzymania przez
Finansującego decyzji Ubezpieczyciela w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania, w tym odszkodowania
tytułem Dodatkowych Produktów Ubezpieczenia;
Opłata za Finansowanie Odszkodowania jest naliczana i płatna w Walucie Leasingu w terminie wskazanym na
Fakturze wystawionej przez Finansującego, przy czym gdy Walutą Leasingu jest EUR, wówczas płatna jest jako
Równowartość w Złotych. Opłata za Finansowanie Odszkodowania zostanie naliczona maksymalnie przez okres 6
miesięcy od daty Wygaśnięcia Umowy, chyba że Finansujący postanowi inaczej, o czym poinformuje Korzystającego
doręczając mu stosowne oświadczenie uzasadniając powód przedłużenia okresu naliczania Opłaty za Finansowanie
Odszkodowania, tj. brak podjęcia decyzji przez Ubezpieczyciela o klasyfikacji szkody lub wypłacie albo odmowie
wypłaty odszkodowania albo przedłużania się terminu wypłaty przyznanego przez Ubezpieczycieli odszkodowania
lub przedłużania się sprzedaży pozostałości po Przedmiocie Leasingu;
„Opłaty Leasingowe” oznacza część Wynagrodzenia należnego Finansującemu na podstawie Umowy, płatnego w
ratach. Wysokość Opłat Leasingowych kalkulowana jest z uwzględnieniem Wartości Początkowej Przedmiotu
Leasingu, Opłaty Wstępnej, Wartości Końcowej Przedmiotu Leasingu, równych Okresów Rozliczeniowych przyjętych
do kalkulacji Opłat Leasingowych w Umowie, Okresu Leasingu, Marży oraz Dodatkowego Kosztu Finansowania – o ile
dotyczy, Stopy Referencyjnej oraz innych należnych Finansującemu składników Wynagrodzenia i kosztów
Finansującego;
„Osoby Najbliższe” oznacza małżonka, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, zstępnych, wstępnych,
rodzeństwo, pasierba, powinowatych, małżonków rodziców oraz rodziców małżonka;
„Ostateczny Termin Odbioru Przedmiotu Leasingu” oznacza ostateczny termin odbioru Przedmiotu Leasingu od
Sprzedawcy określony zgodnie z Umową;
„PLN” oznacza walutę obowiązującą w Rzeczypospolitej Polskiej;
„Podmiot Powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inną jednostkę powiązaną, w rozumieniu Ustawy o rachunkowości,
z Korzystającym („Podmiot Powiązany z Korzystającym”) lub Finansującym („Podmiot Powiązany z Finansującym”);
„Podmiot Współpracujący” oznacza osobę zatrudnioną u Korzystającego na podstawie umowy o pracę, umowy
cywilnoprawnej bądź współpracującą z Korzystającym w ramach samodzielnie wykonywanej działalności
gospodarczej;
„Portal Banku” oznacza system bankowości internetowej ING Bank Śląski S.A., pozwalający na udostępnienie
Korzystającemu, który zawarł z ING Bank Śląski S.A. Inną Umowę i posiada dostęp do systemu bankowości
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internetowej ING Bank Śląski S.A., informacji i dokumentów dotyczących Umowy i Korzystającego, w tym Faktur w
formie elektronicznej, oświadczeń (w tym Powiadomień o Odbiorze), Tabeli Opłat Leasingowych, znajdującą się pod
adresem strony internetowej ING Bank Śląski S.A.;
„Powiadomienie o Odbiorze” oznacza dokument przesłany lub udostępniony przez Finansującego Korzystającemu
zgodnie z § 11.2 Ogólnych Warunków, potwierdzający, że Przedmiot Leasingu jest gotowy do odbioru lub używania
przez Korzystającego. Powiadomienie o Odbiorze może dodatkowo zawierać załącznik (np. fakturę Sprzedawcy)
wskazujący szczegółowe dane identyfikujące Przedmiot Leasingu, Sprzedawcę lub inny podmiot od którego
odbierany jest Przedmiot Leasingu;
„Prawo restrukturyzacyjne” oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1508 ze zm.) oraz akt prawny, który ją zastąpi;
„Przedmiot Leasingu" oznacza rzecz ruchomą lub wartość niematerialną lub prawną wskazaną przez
Korzystającego, którą Finansujący, po otrzymaniu od Korzystającego w postaci pisemnej lub elektronicznej (z
użyciem danych kontaktowych podanych w Umowie lub zgodnie z nią) kompletu informacji niezbędnych do jego
określenia, ma nabyć na podstawie Umowy Sprzedaży i oddać ją Korzystającemu do używania na podstawie Umowy
albo Przedmiot Leasingu stanowiący własność Finansującego, który Finansujący ma oddać Korzystającemu do
używania na podstawie Umowy. W przypadku rozbieżności co do oznaczenia Przedmiotu Leasingu pomiędzy danymi
w Umowie a Powiadomieniu o Odbiorze, wiążące są dane zawarte w Powiadomieniu o Odbiorze;
„Przypadki Naruszenia” oznacza którekolwiek ze zdarzeń lub okoliczności określonych w § 7 Ogólnych Warunków;
„Równowartość w Złotych” oznacza równowartość w PLN kwoty określonej w Walucie Leasingu przeliczoną zgodnie
z kursem sprzedaży Waluty Leasingu w ING Banku Śląskim S.A. z dnia uzgodnionego w Umowie lub innym
Dokumencie Leasingu lub z innego dnia przyjętego przez Finansującego, a jeżeli dzień ten nie jest uzgodniony lub
przyjęty przez Finansującego, wówczas z dnia wystawienia Faktury przez Finansującego;
„Sprzedawca” oznacza podmiot będący stroną Umowy Sprzedaży jako sprzedawca Przedmiotu Leasingu oraz
określony na fakturze sprzedaży Przedmiotu Leasingu;
„Stopa Referencyjna” oznacza wskazaną w Umowie Stopę Referencyjną Zmienną albo Stopę Referencyjną Stałą,
przy czym Stopa Referencyjna nie zawiera w sobie Marży Finansującego oraz Dodatkowego Kosztu Pozyskania
Finansowania;
„Stopa Referencyjna Stała” oznacza stopę procentową obowiązującą w stałej wysokości przez Okres Leasingu,
określoną przez Finansującego zasadniczo: (a) w dacie sporządzenia Przykładowej Tabeli Opłat Leasingowych, lub (b)
w dacie płatności Ceny Sprzedaży Przedmiotu Leasingu lub jej ostatniej części; lub (c) w Dacie Rozpoczęcia Leasingu;
„Stopa Referencyjna Zmienna” oznacza wskazaną w Umowie stopę procentową 1M WIBOR, 3M WIBOR, 1M EURIBOR
albo 3M EURIBOR;
„Strony” oznacza Finansującego oraz Korzystającego, będących stronami Umowy;
„Szkoda Całkowita” oznacza stan, gdy Przedmiot Leasingu zostanie zniszczony lub uszkodzony i (i) uszkodzenie to
wyklucza dalsze z niego korzystanie lub (ii) naprawa Przedmiotu Leasingu jest ekonomicznie nieopłacalna lub gdy
Przedmiot Leasingu zostanie utracony (w tym skradziony) lub (iii) inne okoliczności, na podstawie których
Finansujący ma prawo do jednostronnego zakwalifikowania danego zdarzenia jako Szkody Całkowitej;
„Szkoda Częściowa” oznacza stan, gdy Przedmiot Leasingu zostanie uszkodzony w stopniu umożliwiającym naprawę
i przywrócenie do stanu poprzedzającego szkodę, w tym gdy Ubezpieczyciel nie zakwalifikował szkody jako Szkody
Całkowitej;
„Tabela Opłat Leasingowych” oznacza harmonogram płatności Opłat Leasingowych, który będzie aktualizowany
przez Finansującego: (a) przy założeniu równych Okresów Rozliczeniowych, w związku ze zmianami Opłat
Leasingowych stosownie do zmiany wysokości Stopy Referencyjnej lub Dodatkowego Kosztu Pozyskania
Finansowania, gdy Umowa stanowi, że nie jest on uwzględniony w Marży lub (b) w związku z wprowadzeniem
Nowego Okresu Rozliczeniowego. Pierwsza przykładowa Tabela Opłat Leasingowych jest określona w Umowie,
kolejne Tabele Opłat Leasingowych będą udostępniane Korzystającemu poprzez przesłanie pocztą elektroniczną lub
przy użyciu EBOK lub Portalu Banku;
„Ubezpieczenie Podstawowe” oznacza ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu w zakresie podstawowego ubezpieczenia
majątkowego lub w zakresie innego ubezpieczenia (dotyczy pojazdów), o którym mowa w § 6 Ogólnych Warunków;
wybór elementów Ubezpieczenia Podstawowego przez Korzystającego może być potwierdzony w Deklaracji
Ubezpieczenia, w Umowie lub inny uzgodniony sposób;
„Ubezpieczyciel” oznacza towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym Przedmiot Leasingu został ubezpieczony w
ramach Ubezpieczenia Podstawowego lub w ramach Dodatkowych Produktów Ubezpieczenia;

„UHRC” (ultra high risk countries) oznacza kraje objęte odpowiednimi sankcjami Stanów Zjednoczonych (USA) lub
krajów członkowskich Unii Europejskiej lub kraje, z którymi handel narusza prawa i przepisy eksportowe Stanów
Zjednoczonych (USA) lub krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych obowiązujących przepisów dotyczących
kontroli eksportu lub sankcji handlowych; aktualna lista krajów UHRC zostanie przedstawiona Korzystającemu na
jego żądanie;
„Umowa” oznacza umowę leasingu finansowego lub operacyjnego zawartą między Finansującym a Korzystającym;
„Umowa Sprzedaży" oznacza umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy Finansującym (jako kupującym),
Sprzedawcą oraz Korzystającym lub przy udziale Korzystającego (jako beneficjenta leasingu, zobowiązanego do
przyjęcia Przedmiotu Leasingu do używania na podstawie Umowy), na podstawie której Finansujący nabywa
wskazany przez Korzystającego Przedmiot Leasingu na warunkach w niej określonych oraz po łącznym spełnieniu
warunków nabycia określonych w Ogólnych Warunkach. Sprzedaż Przedmiotu Leasingu zostanie udokumentowana
prawidłowo wystawioną i zaakceptowaną, zgodnie z postanowieniami Umowy, fakturą Sprzedawcy;
„Umowa Ubezpieczenia” oznacza umowę zawieraną z Ubezpieczycielem, która to umowa określa warunki
Ubezpieczenia Podstawowego Przedmiotu Leasingu oraz zasady likwidacji szkód w Przedmiocie Leasingu lub
związanych z jego używaniem lub umowę, która określa warunki ubezpieczenia Dodatkowych Produktów
Ubezpieczenia;
„Ustawa GIIF” oznacza ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 ze zm.) oraz akt prawny, który ją zastąpi;
„Ustawa o rachunkowości” oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
2342 ze zm.) oraz akt prawny, który ją zastąpi;
„Ustawa o VAT” oznacza ustawę z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1221 ze zm.) oraz akt prawny, który ją zastąpi;
„Ustawa o reklamacjach i Rzeczniku Finansowym” oznacza ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2270 ze zm.) oraz
akt prawny, który ją zastąpi;
„Waluta Leasingu” oznacza określoną w Umowie walutę, w której wyrażone jest Wynagrodzenie Finansującego oraz
mogą być wyrażone inne opłaty i świadczenia pieniężne wynikające z Umowy;
„Wartość Końcowa Przedmiotu Leasingu” oznacza część Wynagrodzenia odpowiadającą Wartości Początkowej
Przedmiotu Leasingu pomniejszonej o Opłatę Wstępną oraz sumę części kapitałowych Opłat Leasingowych o
wartości określonej w Umowie i płatną zgodnie z postanowieniami Umowy;
„Wartość Początkowa Przedmiotu Leasingu” oznacza wartość początkową Przedmiotu Leasingu wynikającą z sumy
płatności dokonanych lub uznanych za dokonane przez Finansującego w związku z nabyciem Przedmiotu Leasingu,
w tym sumy należności wynikających z faktur wystawionych przez Sprzedawcę na rzecz Finansującego i
zatwierdzonych przez Finansującego. Wartość Początkowa Przedmiotu Leasingu jest podana bądź w Umowie bądź
w oświadczeniu Finansującego udostępnionym Korzystającemu po Dacie Rozpoczęcia Leasingu zgodnie z § 11.2
Ogólnych Warunków. Gdy Wartość Początkowa Przedmiotu Leasingu jest nieznana w dacie zawarcia Umowy lub gdy
Korzystający nabędzie Dodatkowe Produkty Ubezpieczenia, Wartość Początkowa może ulec zmianie i zostać podana
w oświadczeniu Finansującego udostępnionym Korzystającemu po Dacie Rozpoczęcia Leasingu zgodnie z § 11.2
Ogólnych Warunków;
Jeżeli waluta, w której dokonywana jest płatność Ceny Sprzedaży Przedmiotu Leasingu jest inna od Waluty Leasingu,
Wartość Początkową Przedmiotu Leasingu ustala Finansujący przeliczając Cenę Sprzedaży Przedmiotu Leasingu na
Walutę Leasingu:
(a)
gdy Walutą Leasingu jest PLN – po kursie sprzedaży waluty, w której nastąpiła zapłata Ceny Sprzedaży,
(b)
gdy Waluta Leasingu jest inna niż PLN – po kursie kupna waluty, w której nastąpiła zapłata Ceny Sprzedaży;
Kursy kupna lub sprzedaży Finansujący określa, według kursu obowiązującego w banku Finansującego, w dacie
zamówienia waluty albo w dacie obciążenia rachunku bankowego Finansującego Ceną Sprzedaży Przedmiotu
Leasingu lub jej poszczególną częścią;
„WIBOR” oznacza WARSAW INTERBANK OFFERED RATE – stopę oprocentowania na warszawskim rynku
międzybankowym dla depozytów w PLN, ustaloną dla danego Okresu Rozliczeniowego na podstawie publikacji GPW
Benchmark S.A. (lub innego podmiotu, który przejmie administrowanie tym wskaźnikiem) na odpowiedniej stronie
serwisu finansowego Reuters około godziny 11.00 na 2 (dwa) Dni Robocze przed końcem Okresu Rozliczeniowego
poprzedzającego Okres Rozliczeniowy, dla którego będzie mieć zastosowanie, a dla pierwszego Okresu
Rozliczeniowego na 2 (dwa) Dni Robocze przed rozpoczęciem pierwszego Okresu Rozliczeniowego; W przypadku, gdy
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powyższa stopa procentowa oferowana jest na poziomie ujemnym, Strony przyjmują, że oprocentowanie WIBOR
będzie wynosić zero;
„Wygaśnięcie Umowy” oznacza rozwiązanie Umowy w wyniku okoliczności i w dacie określonych w Umowie lub
oświadczeniu Finansującego bądź, gdy Umowa tak stanowi, w dacie określonej przez Finansującego i Korzystającego;
„Wynagrodzenie” oznacza wynagrodzenie pieniężne należne Finansującemu w związku z Umową, w skład którego
wchodzą: Opłata Wstępna, Opłaty Leasingowe, Wartość Końcowa Przedmiotu Leasingu oraz inne świadczenia
pieniężne należne Finansującemu na podstawie lub w związku z Umową, innymi Dokumentami Leasingu lub na
podstawie przepisów prawa, w tym także wartość należności za Ubezpieczenie Podstawowe oraz inne związane z
zapewnieniem ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zastosowano wariant doliczenia tych należności do Wynagrodzenia;
„Wypowiedzenie Umowy” oznacza rozwiązanie Umowy wskutek złożenia przez Finansującego oświadczenia o
wypowiedzeniu Umowy;
„Zabezpieczenie” oznacza określone w Umowie, zabezpieczenie wykonania przez Korzystającego zobowiązań
wynikających z Umowy;
„Zaliczka” oznacza wpłaconą Sprzedawcy przez Korzystającego zaliczkę na poczet Ceny Sprzedaży Przedmiotu
Leasingu, którą, po dokonaniu przelewu i potrącenia albo przekazu i potrącenia, Finansujący może zaliczyć na poczet
Kaucji Gwarancyjnej, Opłaty Manipulacyjnej, Opłat Leasingowych, Opłaty Wstępnej oraz – w przypadku Umowy
Leasingu Finansowego – Kaucji na poczet podatku VAT. Zaliczka wyrażona w innej walucie niż wymagana płatność
może zostać w całości lub w części przeliczona przez Finansującego na Walutę Leasingu lub walutę, w której
wyrażona jest dana płatność, zgodnie z poniższymi ustaleniami, a następnie zaliczona w całości lub w odpowiednich
częściach na poczet wyżej wymienionych płatności. Zaliczka lub jej przewidywana wartość zostanie określona w
Umowie, natomiast wysokość Zaliczki faktycznie uiszczonej przez Korzystającego będzie wskazywana na fakturze
dokumentującej zapłatę Ceny Sprzedaży;
Jeżeli waluta, w której Korzystający dokonał płatności Zaliczki na poczet Ceny Sprzedaży Przedmiotu Leasingu jest
inna od Waluty Leasingu, Finansujący przeliczy Zaliczkę na Walutę Leasingu według kursu sprzedaży (jeśli Walutą
Leasingu jest PLN) lub według kursu kupna (jeśli Walutą Leasingu jest waluta obca) obowiązującego w banku
Finansującego, w następujący sposób:
(a)
jeżeli faktura wystawiona przez Sprzedawcę na rzecz Finansującego uwzględnia wyłącznie kwotę Zaliczki i
nie uwzględnia innych części Ceny Sprzedaży, Finansujący przeliczy Zaliczkę według kursu obowiązującego
w dniu, w którym Finansujący otrzymał fakturę;
(b)
jeżeli faktura wystawiona przez Sprzedawcę na rzecz Finansującego uwzględnia kwotę Zaliczki oraz inne
części Ceny Sprzedaży, Finansujący przeliczy Zaliczkę według kursu obowiązującego dla pierwszej płatności
z tytułu tej faktury; lub
(c)
jeżeli Finansujący otrzyma od Sprzedawcy fakturę wystawioną przez Sprzedawcę na rzecz Finansującego
uwzględniającą wyłącznie kwotę Zaliczki i nie uwzględniającą innych części Ceny Sprzedaży a wraz z tą
fakturą otrzyma fakturę wystawioną przez Sprzedawcę na rzecz Finansującego z tytułu innej części Ceny
Sprzedaży to przeliczy Zaliczkę według kursu obowiązującego dla pierwszej płatności z tytułu tej faktury.
Niezależnie od powyższego Finansujący może podać Korzystającemu drogą komunikacji elektronicznej inne
zasady przeliczenia Zaliczki na Walutę Leasingu, w tym kurs i datę przeliczenia.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1
Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez Finansującego i Korzystającego, z tym że Finansujący
nie będzie zobowiązany do zawarcia Umowy Sprzedaży lub oddania Przedmiotu Leasingu Korzystającemu
do używania, ani do dokonania jakiejkolwiek płatności na podstawie Dokumentów Leasingu, wcześniej niż
po spełnieniu wszystkich następujących warunków (przy czym warunki te zostały zastrzeżone na korzyść
Finansującego, co daje mu uprawnienie do ich czasowego, częściowego lub całkowitego uchylenia):
(a)
Korzystający zapłaci Opłatę Manipulacyjną oraz, jeśli dotyczy, Kaucję Gwarancyjną, Opłatę Wstępną, a
także – w przypadku Umowy Leasingu Finansowego – Kaucję na poczet podatku VAT, w wysokości i
terminach oznaczonych w Umowie, przy czym zapłata każdej z wymienionych płatności może nastąpić
poprzez zaliczenie na jej rzecz Zaliczki lub jej części; Korzystający niniejszym wyraża zgodę na powyższe
zaliczenie kwoty Zaliczki bez potrzeby uprzedniego powiadomienia Korzystającego;
(b)
zostanie należycie ustanowione Zabezpieczenie;
(c)
uzgodnienia między Sprzedawcą a Korzystającym warunków Umowy Sprzedaży i poinformowania o nich
Finansującego; brak uzasadnionego w opinii Finansującego sprzeciwu Korzystającego przed datą płatności

(d)

(e)
(f)
(g)

(h)

2.2

2.3

2.4

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

2.5

2.6
2.7

Ceny Sprzedaży Przedmiotu Leasingu lub jej części oznacza zgodę Korzystającego na taką płatność na
warunkach określonych w Umowie Sprzedaży;
w sytuacji, gdy Korzystający nie jest stroną Umowy Sprzedaży, Korzystający potwierdzi Finansującemu
wybór Sprzedawcy oraz Przedmiotu Leasingu poprzez doręczenie Finansującemu w postaci papierowej lub
elektronicznej (wysłanej z adresu e-mail Korzystającego wskazanego w Umowie), szczegółowej specyfikacji
Przedmiotu Leasingu wraz z określeniem danych Sprzedawcy, faktury proforma lub innego dokumentu
zawierającego szczegółowe dane Sprzedawcy i Przedmiotu Leasingu;
Przedmiot Leasingu zostanie ubezpieczony zgodnie z Umową, a Korzystający podpisze Deklarację
Ubezpieczenia (chyba, że Deklaracja Ubezpieczenia nie jest wymagana zgodnie z Umową);
wskazane przez Korzystającego miejsce używania Przedmiotu Leasingu będzie miejscem gdzie Przedmiot
Leasingu będzie mógł być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa używany;
Sprzedawca Przedmiotu Leasingu nie będzie prowadzić działalności lub posiadać rachunku bankowego w
krajach UHRC oraz weźmie udział w procedurze oceny ryzyka Sprzedawcy prowadzonej w związku z
wymaganiami Ustawy GIIF i wynik tego badania będzie pozytywny;
zobowiązania wynikające z Umowy oraz Innych Umów są należycie wykonywane przez Korzystającego
oraz Podmioty Powiązane z Korzystającym i nie wystąpił jakikolwiek Przypadek Naruszenia Umowy lub
zdarzenie przewidziane postanowieniami Innej Umowy odnoszące podobny skutek w odniesieniu do takiej
Innej Umowy.
Z wyłączeniem releasingu, jeżeli Korzystający nie zapłacił Opłaty Wstępnej, Opłaty Manipulacyjnej, Kaucji
Gwarancyjnej lub Kaucji na poczet podatku VAT (o ile były wymagane) oraz nie została zawarta Umowa
Sprzedaży, to Umowa wygasa w dniu następującym po upływie Ostatecznego Terminu Odbioru Przedmiotu
Leasingu lub Okresu Dostępności Środków, cokolwiek nastąpi wcześniej.
Z zastrzeżeniem § 2.2 Ogólnych Warunków, jeżeli Umowa Sprzedaży nie została zawarta z uwagi na
niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w § 2.1 powyżej, Finansującemu przysługuje prawo
Wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Jeżeli po zawarciu Umowy Sprzedaży przez Finansującego, lecz przed wykonaniem przez Finansującego
jego obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży i oddaniem Przedmiotu Leasingu do używania
Korzystającemu, wystąpi Przypadek Naruszenia lub Finansujący odstąpi od Umowy Sprzedaży (z innej
przyczyny niż określona w § 4.7. Ogólnych Warunków), Finansującemu będą przysługiwać następujące
uprawnienia:
prawo Wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub zawiadomienia Korzystającego o
Wygaśnięciu Umowy gdy Finansujący odstąpi od Umowy Sprzedaży;
prawo zaprzestania wykonywania zobowiązań wobec Korzystającego lub wobec Podmiotów Powiązanych
z Korzystającym z tytułu Dokumentów Leasingu lub Innych Umów;
prawo zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności
wstrzymania płatności Ceny Sprzedaży Przedmiotu Leasingu;
prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o ile takie uprawnienie będzie przysługiwać Finansującemu na
podstawie Umowy Sprzedaży lub na podstawie przepisów prawa;
roszczenie o zaspokojenie przez Korzystającego wszelkich roszczeń Sprzedawcy względem Finansującego w
związku z Umową Sprzedaży; lub
roszczenie o zapłatę Finansującemu odszkodowania równego sumie wszystkich kwot zapłaconych przez
Finansującego w związku z Umową Sprzedaży i innymi Dokumentami Leasingu, powiększonego o Opłatę za
Finansowanie przed Dostawą oraz Innych Kosztów.
Korzystający ponosi całkowite ryzyko związane z wyborem i oceną Sprzedawcy, wyborem Przedmiotu
Leasingu, w tym jego rodzaju, właściwości i przydatności do określonego celu, oraz akceptacją wysokości
Ceny Sprzedaży Przedmiotu Leasingu, jak również ryzyko wystąpienia zdarzeń dotyczących Przedmiotu
Leasingu (w tym utraty, zniszczenia lub uszkodzenia) również w okresie między zawarciem Umowy
Sprzedaży a Datą Rozpoczęcia Leasingu.
Finansujący nie odpowiada wobec Korzystającego za wady Przedmiotu Leasingu, chyba że wady te
powstały na skutek okoliczności, za które Finansujący ponosi odpowiedzialność.
Zważywszy na kredytowy charakter głównego świadczenia Finansującego w Umowie polegający na
sfinansowaniu zakupu Przedmiotu Leasingu (finansowanie równe Wartości Początkowej Przedmiotu
Leasingu) w celu oddania go do używania Korzystającemu w zamian za świadczenie wzajemne
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2.9
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§3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Korzystającego obejmujące, między innymi, pełną spłatę tego finansowania w ramach Wynagrodzenia
oraz Ceny Sprzedaży Przedmiotu Leasingu na rzecz Finansującego po upływie Okresu Leasingu,
Korzystający ponosi całkowite ryzyko braku spłaty tego finansowania, niezależnie od przyczyn, w tym
wskutek utraty możliwości wykonania Opcji Sprzedaży Przedmiotu Leasingu w następstwie Wypowiedzenia
Umowy albo Wygaśnięcia Umowy Leasingu Operacyjnego, i będzie odpowiedzialny za spłatę również części
tego finansowania stanowiącej Wartość Końcową Przedmiotu Leasingu w ramach Odszkodowania
należnego Finansującemu w razie Wypowiedzenia Umowy albo Wygaśnięcia Umowy Leasingu
Operacyjnego.
Okoliczność, że Korzystający nie może używać Przedmiotu Leasingu, niezależnie od przyczyny, należy do
zakresu ryzyka Korzystającego i nie ma wpływu na zobowiązania Korzystającego z tytułu Umowy.
Finansujący i Korzystający niniejszym uzgadniają i potwierdzają, że Zabezpieczenia w postaci Kaucji
Gwarancyjnych stają się własnością Finansującego z chwilą ich wpłaty na rzecz Finansującego i nie stanowią
depozytu nieprawidłowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Bez uszczerbku dla innych uprawnień
Finansującego, w przypadku wystąpienia Przypadku Naruszenia, Finansujący może, wedle swojego wyboru,
zaliczyć na poczet, potrącić, wykorzystać, przeznaczyć lub zachować Kaucję (łącznie z odsetkami) w
wysokości odpowiadającej wierzytelnościom Finansującego wymagalnym w momencie wystąpienia
Przypadku Naruszenia.
Odpisów amortyzacyjnych Przedmiotu Leasingu w rozumieniu przepisów ustaw o podatkach dochodowych
w przypadku Umowy Leasingu Finansowego dokonuje Korzystający, a w przypadku Umowy Leasingu
Operacyjnego dokonuje Finansujący.
PŁATNOŚCI
Z zastrzeżeniem zmian wynikających z Umowy, Korzystający zobowiązany jest do zapłaty Finansującemu
Opłaty Manipulacyjnej, Opłaty za Finansowanie przed Dostawą, Kaucji Gwarancyjnej, Kaucji na poczet
podatku VAT oraz Wynagrodzenia.
Finansującemu przysługuje uprawnienie kształtujące do dokonania zmiany wysokości (podwyższenia lub
obniżenia) Wynagrodzenia w przypadku, gdy zostaną zmienione bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa, urzędowe interpretacje takich przepisów, zmienią się koszty Finansującego wynikające z
finansowania Leasingu, jeżeli mają istotny wpływ na dochodowość Umowy, lub gdy Finansujący zostanie
obciążony lub zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów lub wydatków w związku z
Przedmiotem Leasingu, które to koszty lub wydatki nie zostały uwzględnione w kwocie Wynagrodzenia.
Zmiana Wynagrodzenia wynikająca z przywołanych okoliczności nie wymaga zmiany Umowy i jest
dokonywana przez złożenie oświadczenia przez Finansującego na indywidualnym koncie Korzystającego
znajdującym się na EBOK lub Portalu Banku lub poprzez doręczenie w inny sposób zgodnie z § 11.2 Ogólnych
Warunków.
Poza Wynagrodzeniem oraz płatnościami wymienionymi w Umowie, Korzystający jest zobowiązany do
zwrotu Finansującemu kosztów związanych z Umową lub Przedmiotem Leasingu, a w szczególności
podatków, opłat publicznoprawnych, należności, o których mowa w § 5.2 Ogólnych Warunków, kosztów
wyceny Przedmiotu Leasingu, należności z tytułu Ubezpieczenia Podstawowego (o ile nie dodano kosztów
Ubezpieczenia Podstawowego do Wynagrodzenia), należności z tytułu innych produktów stanowiących
bezpośrednio lub pośrednio zabezpieczenie Umowy w postaci zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej (o ile
zostaną wybrane przez Korzystającego) czy też kosztów ustanowienia lub wykonania Zabezpieczenia oraz
nakładów i świadczeń na Przedmiot Leasingu. Zwrot takich kosztów nastąpi na podstawie Faktury
wystawionej przez Finansującego.
Wszystkie sumy pieniężne należne na podstawie Umowy są kwotami netto, chyba że Umowa stanowi
inaczej. Kwota należna tytułem podatku od towarów i usług (VAT) zostanie określona dla każdej z płatności
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dodana do kwoty netto.
W przypadku Umowy Leasingu Finansowego, kwota podatku VAT należnego na moment powstania
obowiązku podatkowego VAT z tytułu dostawy Przedmiotu Leasingu (w rozumieniu przepisów prawa
podatkowego) zostanie naliczona zgodnie z Ustawą o VAT i wykazana na wystawionej przez Finansującego
Fakturze dokumentującej dostawę Przedmiotu Leasingu. Jeżeli na koniec Okresu Leasingu, a także w razie
Wygaśnięcia albo Wypowiedzenia Umowy Leasingu Finansowego, okaże się, że podstawa opodatkowania
VAT z tytułu dostawy Przedmiotu Leasingu będzie różnić się od podstawy opodatkowania VAT ustalonej w
momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy Przedmiotu Leasingu (w tym wskutek

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

zmian Stopy Referencyjnej lub przekształcenia roszczenia Finansującego o zapłatę Opłat Leasingowych oraz
Wartości Końcowej Przedmiotu Leasingu przypadających pierwotnie do zapłaty po Wygaśnięciu albo
Wypowiedzeniu Umowy w roszczenie o zapłatę Odszkodowania), Finansujący może wystawić
Korzystającemu Fakturę o charakterze korygującym, o ile będzie to dopuszczalne na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
Wysokość Opłaty Leasingowej oraz wartość należności za Ubezpieczenie Podstawowe oraz Dodatkowe
Produkty Ubezpieczenia wybrane przez Korzystającego, jeżeli zastosowano wariant doliczenia tych
należności do Wynagrodzenia oraz koszty innych produktów/usług udostępnionych Korzystającemu
zgodnie z Umową lub innymi Dokumentami Leasingu przypadających do zapłaty w danym Okresie
Rozliczeniowym uwzględnia wysokość Stopy Referencyjnej i Marży. W przypadku Stopy Referencyjnej Stałej
wysokość Opłat Leasingowych oraz wysokość należności za Ubezpieczenie Podstawowe oraz Dodatkowe
Produkty Ubezpieczenia przypadającej do zapłaty w związku z danym Okresem Rozliczeniowym jest równa
dla każdego Okresu Rozliczeniowego. W przypadku Stopy Referencyjnej Zmiennej, wysokość Opłaty
Leasingowej oraz wysokość należności za Ubezpieczenie Podstawowe oraz Dodatkowe Produkty
Ubezpieczenia przypadającej do zapłaty w związku z danym Okresem Rozliczeniowym będzie każdorazowo
określona przez Finansującego stosownie do zmiany Stopy Referencyjnej Zmiennej obowiązującej na 2
(dwa) Dni Robocze przed końcem każdego bezpośrednio poprzedzającego Okresu Rozliczeniowego, a dla
pierwszego Okresu Rozliczeniowego na 2 (dwa) Dni Robocze przed Datą Rozpoczęcia Leasingu. Informacja
o wysokości Opłaty Leasingowej za dany Okres Rozliczeniowy będzie ujęta na Fakturze przesłanej lub
udostępnionej Korzystającemu zgodnie z § 11.2 Ogólnych Warunków i nie stanowi zmiany Umowy.
Wszystkie sumy pieniężne należne Finansującemu na podstawie Umowy będą płatne najpóźniej w ich
odnośnych Datach Wymagalności określonych w Umowie, w sposób określony w Umowie bez konieczności
uprzedniego wezwania Korzystającego do zapłaty, ani uprzedniego doręczenia mu lub udostępnienia
Faktury na EBOK lub Portalu Banku. Wszystkie sumy pieniężne należne Finansującemu na podstawie
Umowy, co do których Data Wymagalności nie została określona w Umowie, będą płatne w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wystawienia Faktury przez Finansującego lub od dnia pierwszego wezwania do
zapłaty. Jeśli Data Wymagalności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność dokonana
zostanie najbliższego Dnia Roboczego następującego po Dacie Wymagalności lub jeśli nie ma takiego dnia
w danym miesiącu kalendarzowym – poprzedzającego Datę Wymagalności.
W przypadku dokonywania przez Korzystającego płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
płatności w rozumieniu Ustawy o VAT, zapłata przez Korzystającego na rachunek VAT Finansującego (w
rozumieniu Ustawy o VAT) kwoty wyższej niż kwota podatku VAT należna z tytułu danej płatności, przy
jednoczesnej zapłacie należności netto w wysokości niższej niż kwota netto należna z tytułu danej płatności,
nie stanowi należytego spełnienia świadczenia przez Korzystającego i będzie uznana za Przypadek
Naruszenia. Nie wyłącza to stosowania § 3.10 Ogólnych Warunków.
W przypadku dokonania dowolnej płatności przed Datą Wymagalności Korzystający nie jest uprawniony do
pomniejszenia wysokości danej płatności na podstawie art. 585 Kodeksu cywilnego. Finansujący uzna taką
płatność jako zapłaconą w Dacie Wymagalności.
Finansujący jest uprawniony do zaliczenia każdej płatności otrzymanej od Korzystającego niezależnie od
tytułu, na poczet dowolnej wymagalnej wierzytelności przysługującej Finansującemu od Korzystającego, w
tym z tytułu Innych Umów. Zastosowanie art. 451 Kodeksu cywilnego zostaje wyłączone. Każde potrącenie
lub zaliczenie, o którym mowa w niniejszej Umowie, będzie dokonane przez Finansującego bez konieczności
składania Korzystającemu odrębnego oświadczenia o zaliczeniu lub potrąceniu.
Korzystający nie może uzależnić zapłaty jakiejkolwiek kwoty należnej Finansującemu na mocy
Dokumentów Leasingu od spełnienia warunku, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia wzajemnego
Korzystającego względem Finansującego, ani też nie może potrącić takich kwot z należnościami
przysługującymi Korzystającemu od Finansującego, niezależnie od tytułu prawnego.
Wszystkie zdarzenia wymienione w Tabeli Opłat i Prowizji oraz usługi lub czynności dodatkowe, których
wykonania podejmie się Finansujący w związku z Umową, będą podlegały odrębnym opłatom określonym
na podstawie obowiązującej w danym czasie u Finansującego Tabeli Opłat i Prowizji, udostępnionej na
stronie internetowej Finansującego http://www.inglease.pl/oplaty_prowizje. Zmiana w Tabeli Opłat i Prowizji
nie stanowi zmiany warunków Umowy, a każdorazowa publikacja zmienionej Tabeli Opłat i Prowizji pod
adresem strony internetowej Finansującego jest równoznaczna z powiadomieniem Korzystającego o
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

zmianie Tabeli Opłat i Prowizji. Korzystający potwierdza, że udostępniono mu zgodnie z wnioskiem o leasing
Tabelę Opłat i Prowizji, w taki sposób, że może ją przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
Opłaty, o których mowa w niniejszym punkcie, nie podlegają zwrotowi. Finansujący nie pobiera
dodatkowych opłat, jeśli czynności będą podejmowane przez Finansującego z powodów wyłącznie od niego
zależnych.
WYDANIE I ODBIÓR PRZEDMIOTU LEASINGU
Finansujący upoważnia Korzystającego, a Korzystający zobowiązuje się względem Finansującego, do
odbioru w imieniu Finansującego Przedmiotu Leasingu od Sprzedawcy nie później niż w Ostatecznym
Terminie Odbioru Przedmiotu Leasingu. Korzystający poniesie wszelkie koszty związane z odbiorem,
transportem, ubezpieczeniem w transporcie, montażem oraz rozruchem Przedmiotu Leasingu w zakresie
nieponiesionym przez Sprzedawcę.
Finansujący poinformuje Korzystającego o gotowości do odbioru od Sprzedawcy lub używania Przedmiotu
Leasingu w formie Powiadomienia o Odbiorze. Finansujący i Korzystający uzgadniają, że dzień doręczenia
Korzystającemu Powiadomienia o Odbiorze zgodnie z § 11.2 poniżej, uznaje się za moment, w którym
Przedmiot Leasingu został Korzystającemu wydany do używania i rozporządzania wyłącznie w rozumieniu
przepisów podatkowych.
Korzystający odbierze od Sprzedawcy Przedmiot Leasingu stanowiący własność Finansującego w
uzgodnionym ze Sprzedawcą miejscu i terminie odbioru. W przypadku, jeśli odebrany Przedmiot Leasingu
ma wady, Korzystający uzgodni ze Sprzedawcą w odrębnym oświadczeniu stan Przedmiotu Leasingu oraz
ustali zasady wykonania uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi lub gwarancji (za wyjątkiem
uprawnienia do odstąpienia od Umowy Sprzedaży).
Jeżeli dokonanie przez Finansującego zapłaty Sprzedawcy Ceny Sprzedaży Przedmiotu Leasingu lub jej
części wymaga zgodnie z Umową Sprzedaży uprzedniego potwierdzenia zgodności Przedmiotu Leasingu z
Umową Sprzedaży (i podpisania określonych dokumentów, w tym protokołu odbioru itp.), Korzystający
zobowiązany jest przedstawić Finansującemu ewentualne zastrzeżenia co do zgodności Przedmiotu
Leasingu z Umową Sprzedaży (wady istotne) wraz z opinią niezależnego rzeczoznawcy wykonaną na koszt
Korzystającego potwierdzającą te zastrzeżenia najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przedstawienia
przez Sprzedawcę Przedmiotu Leasingu do odbioru. Brak zastrzeżeń we wskazanym terminie uprawnia
Finansującego do zapłaty Ceny Sprzedaży Przedmiotu Leasingu zgodnie z Umową Sprzedaży oraz
doręczenia Korzystającemu Powiadomienia o Odbiorze.
Zgodnie z art. 709[8] §2 Kodeksu cywilnego, na Korzystającego przechodzą uprawnienia z tytułu wad
Przedmiotu Leasingu przysługujące Finansującemu względem Sprzedawcy (w tym z tytułu rękojmi,
gwarancji oraz niezgodności dostarczonego Przedmiotu Leasingu z Umową Sprzedaży) z wyjątkiem
uprawnienia do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
Korzystający ponosi wszelkie ryzyka związane z odpowiedzialnością Finansującego względem Sprzedawcy
na podstawie Umowy Sprzedaży w przypadku nieodebrania przez Korzystającego Przedmiotu Leasingu od
Sprzedawcy, ryzyko niewydania Przedmiotu Leasingu przez Sprzedawcę, jak również ryzyko przypadkowej
utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Przedmiotu Leasingu od chwili, w której ryzyko to przeszło ze
Sprzedawcy na Finansującego. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych zdarzeń,
Finansującemu przysługiwać będą uprawnienia przewidziane m.in. w § 2.4 Ogólnych Warunków.
Po Dacie Rozpoczęcia Leasingu, Korzystający może żądać odstąpienia przez Finansującego od Umowy
Sprzedaży z powodu istotnych wad Przedmiotu Leasingu, o ile Finansującemu przysługuje takie
uprawnienie na podstawie przepisów prawa lub Umowy Sprzedaży oraz o ile przesłanki prawne odstąpienia
od Umowy Sprzedaży tj. wady uprawniające do odstąpienia zostaną potwierdzone na koszt Korzystającego
przez niezależnego rzeczoznawcę wybranego przez Sprzedawcę i Korzystającego. W przypadku, gdy
Korzystający i Sprzedawca nie wybiorą rzeczoznawcy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia Finansującemu
żądania odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wyboru rzeczoznawcy na koszt Korzystającego może dokonać
Finansujący, na co Korzystający wyraża zgodę.
W razie odstąpienia przez Finansującego od Umowy Sprzedaży zgodnie z § 4.7 powyżej, Umowa wygasa,
co skutkuje obowiązkiem Korzystającego do uiszczenia na rzecz Finansującego, w dacie Wygaśnięcia
Umowy lub w dacie późniejszej, wyznaczonej pisemnie przez Finansującego, kwot określonych w § 8
Ogólnych Warunków oraz kwot poniesionych lub do poniesienia, których Finansujący będzie zobowiązany

4.9

4.10
§5
5.1
(a)
(b)
(c)

(d)

5.2

5.3

w związku z roszczeniami, w tym roszczeniami odszkodowawczymi Sprzedawcy lub innych osób trzecich
skierowanymi do Finansującego w związku z Umową Sprzedaży lub Przedmiotem Leasingu.
Niezależnie od innych postanowień Umowy, z uwagi na ryzyka, jakie Korzystający ponosi zgodnie z § 2.5
oraz § 4.6 Ogólnych Warunków, Korzystający zapewnia i gwarantuje Finansującemu, na zasadzie art. 391
Kodeksu cywilnego, że Sprzedawca spełni wszelkie swoje świadczenia wobec Finansującego (jako
kupującego) należne na podstawie lub w związku z Umową Sprzedaży. Zapewnienie (gwarancja), o której
mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje również świadczenia Sprzedawcy należne Finansującemu w
przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży (niezależnie od przyczyny), w tym zobowiązanie Sprzedawcy
do zwrotu Ceny Sprzedaży Przedmiotu Leasingu. W związku z tym Korzystający odpowiedzialny jest wobec
Finansującego za szkodę poniesioną przez niego na skutek niespełnienia lub nienależytego spełnienia przez
Sprzedawcę świadczeń na rzecz Finansującego. Korzystający zobowiązany jest do naprawienia szkody
Finansującego w terminie 7 dni od otrzymania od Finansującego wezwania do zapłaty. Naprawienie szkody
Finansującego z tytułu niewykonania przez Sprzedawcę świadczenia pieniężnego nastąpi poprzez zapłatę
przez Korzystającego tego świadczenia pieniężnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę. Powyższe zapewnienia (gwarancje) oraz zobowiązania
Korzystającego pozostają w mocy niezależnie od obowiązywania Umowy, w tym również w przypadku
odstąpienia od Umowy, po Wypowiedzeniu Umowy lub Wygaśnięciu Umowy z jakiejkolwiek przyczyny.
Wszelkie ustanowione Zabezpieczenia zabezpieczać będą również zabezpieczenie wykonania przez
Korzystającego zobowiązań określonych w niniejszym § 4.9.
W przypadku gdy Sprzedawcą Przedmiotu Leasingu jest Korzystający, postanowienia § 4.1-4.9 (z
wyłączeniem § 4.2) nie mają zastosowania.
KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTU LEASINGU
Korzystający jest zobowiązany do:
korzystania z Przedmiotu Leasingu zgodnie z jego właściwościami, z należytą dbałością, zgodnie z fabryczną
instrukcją i normalnym przeznaczeniem, w oparciu o zasady określone przepisami prawa;
ochrony Przedmiotu Leasingu przed utratą i uszkodzeniem;
W Okresie Leasingu, a jeżeli prawo własności Przedmiotu Leasingu nie zostanie przeniesione na
Korzystającego na skutek zakłócenia następstw normalnych zdarzeń przewidzianych Umową, aż do dnia
udokumentowanego zwrotu Przedmiotu Leasingu Finansującemu lub osobie wskazanej przez
Finansującego, Korzystający zobowiązany jest do utrzymywania Przedmiotu Leasingu w stanie sprawności
technicznej niewykraczającej poza normalne zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji, w tym do
odpowiedniej konserwacji, utrzymania i serwisowania Przedmiotu Leasingu u autoryzowanych
przedstawicieli producenta, zgodnie z wytycznymi określonymi w instrukcji obsługi i warunkach gwarancji
oraz innymi bieżącymi zaleceniami producenta, a po upływie okresu gwarancji u podmiotu posiadającego
kwalifikacje konieczne do należytego świadczenia wyżej wymienionych usług. Korzystający będzie
prowadził ewidencję napraw i przeglądów technicznych Przedmiotu Leasingu, która będzie dostępna do
wglądu Finansującego,
usunięcia przed zwrotem Przedmiotu Leasingu materiałów reklamowych lub innych oznaczeń,
przytwierdzonych do karoserii lub szyb Przedmiotu Leasingu; wszelkie uszkodzenia Przedmiotu Leasingu,
również spowodowane zamocowaniem lub usunięciem takich materiałów lub oznaczeń (w tym różnice
w kolorze lakieru powstałe na skutek umieszczenia materiałów reklamowych), powinny zostać naprawione
na koszt Korzystającego przed zwróceniem Przedmiotu Leasingu. Reklamy nie będą malowane
bezpośrednio na Przedmiocie Leasingu.
W przypadku, gdy stan techniczny Przedmiotu Leasingu pogorszy się w większym stopniu, niż wynikałoby
to ze zużycia spowodowanego normalnym korzystaniem lub w sytuacji, gdy Przedmiot Leasingu zostanie
zniszczony lub uszkodzony z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Korzystający, a Ubezpieczyciel
odmawia wypłaty odszkodowania, Finansujący może zażądać od Korzystającego przywrócenia Przedmiotu
Leasingu do odpowiedniego stanu na wyłączny koszt Korzystającego, a w przypadku niewykonania tego
zobowiązania przez Korzystającego, Finansujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
Na Korzystającym ciążą przewidziane przepisami prawa obowiązki z tytułu własności, posiadania i używania
Przedmiotu Leasingu, nawet w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają taką odpowiedzialność na
Finansującego jako właściciela Przedmiotu Leasingu. Dotyczy to w szczególności:
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(a)
(b)
(c)

5.4

5.5
(a)

(b)
(c)
(d)
5.6
(a)
(b)

(c)
(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

obowiązku ponoszenia wszelkich kosztów z tytułu przygotowania Przedmiotu Leasingu do korzystania;
kosztów konserwacji, napraw i remontów Przedmiotu Leasingu;
kosztów i odpowiedzialności prawnej z tytułu mandatów, kar lub innych dolegliwości wynikających z
naruszenia prawa w związku z własnością, posiadaniem lub używaniem Przedmiotu Leasingu.
Gdy Korzystający nie ureguluje wymaganych przepisami prawa należności związanych z własnością,
używaniem lub posiadaniem Przedmiotu Leasingu, będzie ponosił z tego tytułu odpowiedzialność za szkodę
poniesioną przez Finansującego i zobowiązuje się do zwrócenia Finansującemu kwot zapłaconych lub do
zapłacenia przez Finansującego celem uregulowania tychże należności wraz z Innymi kosztami w terminie
7 (siedmiu) dni od wezwania przez Finansującego.
Korzystający ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przez
Przedmiot Leasingu lub powstałych w związku z używaniem Przedmiotu Leasingu i zobowiązany jest chronić
oraz zwolnić Finansującego od odpowiedzialności z tytułu zgłoszonych roszczeń dotyczących takich szkód.
Finansujący będzie uprawniony do podjęcia odpowiednich działań w celu obrony swoich praw na wyłączny
koszt Korzystającego.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Finansującego, Korzystający nie może:
oddać Przedmiotu Leasingu do używania osobie trzeciej ani zezwolić na wspólne używanie Przedmiotu
Leasingu z osobą trzecią, niezależnie od podstawy tego używania (z wyłączeniem przypadków określonych
w Umowie);
używać lub dopuścić do używania Przedmiotu Leasingu w krajach UHRC;
zmienić miejsca używania Przedmiotu Leasingu (z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy zmiana miejsca używania
jest dozwolona na podstawie Umowy Leasingu);
używać Przedmiotu Leasingu (z wyjątkiem pojazdów rejestrowanych i przenośnego sprzętu
elektronicznego) poza terytorium RP.
W przypadku wyrażenia zgody przez Finansującego na oddanie Przedmiotu Leasingu do używania osobom
trzecim („Używający”), zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, Korzystający zobowiązuje się:
zapewnić, aby Przedmiot Leasingu był używany przez Używającego w miejscu używania określonym
zgodnie z Umową;
z chwilą przekazania Przedmiotu Leasingu do używania Używającemu, do udzielenia Finansującemu, na
każde wezwanie Finansującego, dodatkowych informacji na temat Używającego, w których posiadaniu jest
Korzystający lub które może uzyskać, w szczególności zaś do określenia tytułu prawnego (rodzaju umowy),
na podstawie, którego następuje przekazanie (umowa najmu lub inna, z wyłączeniem umowy dzierżawy),
okresu, na jaki została zawarta umowa, a także celu, tzn. podania czy przekazanie służyć ma realizacji
określonego zobowiązania, czy też Przedmiot Leasingu pozostanie do swobodnego użytku Używającego;
zapewnić, aby w umowie o używanie zobowiązać Używającego do nieoddawania Przedmiotu Leasingu do
używania osobom trzecim;
o ile samodzielnie zawarł Umowę Ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu, uzyskać na piśmie i przekazać do
wiadomości Finansującego potwierdzenie właściwego Ubezpieczyciela, iż po oddaniu go do używania
Używającemu Umowa Ubezpieczenia zachowuje ważność na warunkach dotychczasowych, względnie
dokonać stosownego doubezpieczenia i udokumentować je wobec Finansującego;
zapewnić, aby Używający uzyskał wymagane prawem zezwolenia niezbędne do używania Przedmiotu
Leasingu i nie dopuścił do utraty innych zezwoleń dotyczących Przedmiotu Leasingu oraz aby stosował się
do warunków określonych w tych zezwoleniach;
zapewnić, aby wszelkie czynności faktyczne i prawne dotyczące Przedmiotu Leasingu były podejmowane
przez Używającego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego (w zakresie między innymi
bezpieczeństwa i higieny, ochrony środowiska naturalnego);
zapewnić, gdy Przedmiotem Leasingu jest pojazd, aby Przedmiotem Leasingu kierowały wyłącznie osoby
upoważnione przez Korzystającego, pod warunkiem że osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i
dokumenty (prawo jazdy z oznaczoną kategorią) wymagane przepisami polskiego prawa do prowadzenia
Przedmiotu Leasingu określonego rodzaju oraz spełnione są wszystkie warunki polisy ubezpieczeniowej OC
(Odpowiedzialności Cywilnej) i AC (Auto-Casco); oraz
zobowiązać Używającego do:
1) korzystania z Przedmiotu Leasingu zgodnie z właściwościami Przedmiotu Leasingu i instrukcjami
producenta, dbałości i należytej pieczy nad Przedmiotem Leasingu;

2)

5.7
(a)
(b)

5.8

5.9

terminowego zgłaszania wszelkich przeglądów i napraw bieżących Przedmiotu Leasingu
określonych przez producenta Przedmiotu Leasingu (w tym okresowych badań technicznych), w
tym także przeglądów, modyfikacji i napraw wymaganych przepisami polskiego prawa, oraz
niezwłocznego dokonywania wszelkich napraw i remontów niezbędnych do utrzymania
Przedmiotu Leasingu w dobrym stanie technicznym;
3) niedokonywania zmiany przeznaczenia oraz substancji Przedmiot Leasingu;
4) nieużywania Przedmiotu Leasingu w krajach UHRC;
5) przestrzegania przez Używającego wszelkich innych obowiązków i zakazów dotyczących używania
Przedmiotu Leasingu obowiązujących Korzystającego, jak również:
(i)
ponoszenia wszelkich kosztów powstałych w następstwie naruszenia uregulowań
prawnych związanych z używaniem i eksploatacją Przedmiotu Leasingu, bez względu na
miejsce i kraj jego aktualnej eksploatacji (w tym mandatów i kosztów postępowań przed
sądami lub organami administracji),
(ii)
ponoszenia wszelkich kosztów powstałych w następstwie czasowego korzystania z
Przedmiotu Leasingu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ponoszenia wyłącznej
odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia i skutki zdarzeń, które wystąpią w związku z
używaniem Przedmiotu Leasingu za granicą, o ile szkoda nie jest pokryta ubezpieczeniem
lub gdy odszkodowanie uzyskane od Ubezpieczyciela nie pokrywa szkody w całości,
(iii)
nieużywania Przedmiotu Leasingu w imprezach sportowych, do holowania przyczep lub
innych pojazdów w celach zarobkowych, chyba że Finansujący został o tym uprzednio
poinformowany, lub prowadzenia Przedmiotu Leasingu przez osobę nieupoważnioną przez
Korzystającego lub przez osobę będącą pod wpływem substancji mających wpływ na jej
świadomość i zdolność reakcji.
W przypadku, gdy Używający wystąpi do Finansującego jako właściciela Przedmiotu Leasingu z
jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi wynikającymi z innej podstawy prawnej niż zawinione
działanie Finansującego, wówczas Korzystający nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się zwolnić
Finansującego z odpowiedzialności oraz przejąć i zaspokoić wszelkie roszczenia Używającego. Zgoda
Finansującego na oddanie Przedmiotu Leasingu do używania osobie trzeciej może zostać cofnięta przez
Finansującego w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego (w swobodnej
ocenie Finansującego) naruszenia Umowy lub w przypadku niedotrzymania przez Korzystającego lub
Używającego któregokolwiek z warunków udzielenia zgody.
Korzystający będzie niezwłocznie zawiadamiał Finansującego:
o każdej istotnej zmianie warunków jego używania, która może mieć wpływ na jego eksploatację lub
żywotność;
o wszelkich roszczeniach osób trzecich wobec Przedmiotu Leasingu oraz o jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub
utracie. Działania podjęte w celu ochrony Przedmiotu Leasingu przed roszczeniami osób trzecich
Korzystający ponosi na swój koszt.
Korzystający nie jest zobowiązany do oznakowania Przedmiotu Leasingu w odniesieniu do pojazdów
stanowiących własność Finansującego podlegających rejestracji i oddawanych w leasing. Korzystający
zobowiązany jest na własny koszt oznakować Przedmiot Leasingu inny niż podlegający rejestracji pojazd w
sposób widoczny, trwały oraz zgodny ze wskazówkami Finansującego w celu uwidocznienia, że Przedmiotu
Leasingu stanowi własność Finansującego. Po Dacie Rozpoczęcia Leasingu, na pisemny wniosek
Finansującego, Korzystający niezwłocznie dostarczy Finansującemu dowód należytego oznakowania
Przedmiotu Leasingu wymagany przez Finansującego. Korzystający jest zobowiązany utrzymywać takie
oznakowanie Przedmiotu Leasingu w stanie niepogorszonym aż do daty zwrotnego wydania Przedmiotu
Leasingu Finansującemu lub osobie trzeciej wskazanej przez Finansującego albo do daty przeniesienia
własności Przedmiotu Leasingu na Korzystającego.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Finansującego, Korzystający nie będzie dokonywać w Przedmiocie Leasingu
żadnych zmian mających wpływ na parametry techniczne Przedmiotu Leasingu, jego przeznaczenie lub
właściwości, zamierzony cel używania lub konstrukcję Przedmiotu Leasingu oraz innych zmian, które
mogłyby spowodować utratę gwarancji producenta. Korzystający nie będzie przyłączać do Przedmiotu
Leasingu żadnej rzeczy w sposób, który spowodowałby, że rzecz ta stanie się częścią składową Przedmiotu
Leasingu. W przypadku przyłączenia do Przedmiotu Leasingu rzeczy, która stanie się jego częścią składową
7
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5.10

§6
6.1

6.2

6.3

6.4

lub ulepszenia Przedmiotu Leasingu, niezależnie od tego, czy została uzyskana zgoda na takie działania,
Finansujący może według swego wyboru: (i) zatrzymać rzecz oraz ulepszenia bez obowiązku zapłaty
wynagrodzenia; albo (ii) żądać od Korzystającego przywrócenia Przedmiotu Leasingu do stanu
poprzedniego, a wówczas Korzystający zobowiązany jest do przywrócenia Przedmiotu Leasingu do stanu
poprzedniego na swój koszt i w terminie wyznaczonym przez Finansującego.
Po uprzednim powiadomieniu Korzystającego oraz w godzinach pracy w trakcie Dni Roboczych, Finansujący
ma prawo do inspekcji Przedmiotu Leasingu w celu weryfikacji należytego wykonywania przez
Korzystającego jego obowiązków dotyczących Przedmiotu Leasingu, a także żądać przedstawienia mu
przez Korzystającego informacji oraz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia takiej weryfikacji.
Korzystający jest zobowiązany do pełnej współpracy z Finansującym w tym względzie oraz do zapłaty
wszelkich udokumentowanych kosztów i wydatków związanych ze sprawdzeniem stanu technicznego,
statusu prawnego lub wartości Przedmiotu Leasingu, w tym również kosztów i wydatków własnych
Finansującego wykazanych w odrębnej specyfikacji.
UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU LEASINGU
Jeśli zgodnie z Umową Przedmiot Leasingu ubezpiecza Finansujący, to ubezpieczy on Przedmiot Leasingu
na własną rzecz, ale na koszt Korzystającego od daty przejścia odpowiedzialności za Przedmiot Leasingu ze
Sprzedawcy na Finansującego lub Korzystającego, w zależności która z tych dat nastąpi wcześniej, aż do
daty zwrotnego wydania Przedmiotu Leasingu Finansującemu lub osobie trzeciej wskazanej przez
Finansującego albo do daty przeniesienia własności Przedmiotu Leasingu na Korzystającego lub osobę
trzecią, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później. Zmiana strony odpowiedzialnej za
Ubezpieczenie Podstawowe Przedmiotu Leasingu wymaga złożenia pisemnego wniosku na co najmniej 30
dni przed końcem aktualnie obowiązującej polisy ubezpieczeniowej oraz akceptacji tego wniosku przez
Finansującego lub brokera ubezpieczeniowego Finansującego.
Suma Ubezpieczenia Podstawowego nie będzie niższa niż – według wyboru Finansującego – Wartość
Początkowa Przedmiotu Leasingu albo bieżąca wartość rzeczywista Przedmiotu Leasingu albo bieżąca
wartość nowego Przedmiotu Leasingu (lub jego odpowiednika). W przypadku Leasingu przedmiotów
używanych, suma Ubezpieczenia Podstawowego będzie równa Cenie Sprzedaży Przedmiotu Leasingu
określonej na fakturze Sprzedawcy, chyba że Korzystający dostarczy Finansującemu, najpóźniej w dacie
zawarcia Umowy, wycenę Przedmiotu Leasingu sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę. Pozostałe
warunki Ubezpieczenia Podstawowego oraz Dodatkowych Produktów Ubezpieczenia (wybranych przez
Korzystającego), w tym wybór Ubezpieczyciela, należeć będą do Finansującego, przy czym Finansujący
dołoży należytej staranności w celu wyboru najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia. Ubezpieczenie
Podstawowe obejmie wszystkie ryzyka („all risks”) związane z własnością, posiadaniem i używaniem
Przedmiotu Leasingu, w tym również ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń, jeżeli charakterystyka
użytkowania Przedmiotu Leasingu w opinii Finansującego wymaga zawarcia takiego ubezpieczenia oraz
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dla wszystkich pojazdów
poruszających się na własnych kołach (w tym pojazdów wolnobieżnych, wózków widłowych, itp.).
Korzystający nie może dodatkowo ubezpieczyć Przedmiotu Leasingu z tytułu ryzyk objętych przez polisę
ubezpieczeniową uzyskaną przez Finansującego, jednakże może wystąpić z wnioskiem do Finansującego o
dodatkowe ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu, a Finansujący podejmie starania w celu realizacji tego
wniosku, o ile jest on uzasadniony. Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego zawarcie
Umowy Ubezpieczenia, Finansujący prześle jego kopię (zawierającą dane Ubezpieczyciela) Korzystającemu
oraz udostępni, na stronie internetowej Finansującego, ogólne warunki Umowy Ubezpieczenia, z którymi
Korzystający zobowiązany jest się zapoznać oraz ich przestrzegać.
Jeśli zgodnie z Umową Przedmiot Leasingu w ramach Ubezpieczenia Podstawowego ubezpiecza
Korzystający, to – w braku innej umowy z Finansującym w tym przedmiocie – Korzystający ubezpieczy
Przedmiot Leasingu i będzie zobowiązany do utrzymywania tego ubezpieczenia od daty przejścia
odpowiedzialności za Przedmiot Leasingu ze Sprzedawcy na Finansującego lub Korzystającego, w zależności
która z tych dat będzie pierwsza, aż do daty zwrotu Przedmiotu Leasingu Finansującemu lub osobie trzeciej
wskazanej przez Finansującego albo do daty przeniesienia własności Przedmiotu Leasingu na
Korzystającego lub osobę trzecią, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później. Ubezpieczenie
Podstawowe Przedmiotu Leasingu nastąpi na poniższych warunkach:

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
(f)
(g)

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

(a)

Ubezpieczyciel oraz warunki Umowy Ubezpieczenia Podstawowego zostaną zaakceptowane przez
Finansującego (zgoda Finansującego może zostać wyrażona za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej);
ubezpieczenie obejmie wszystkie ryzyka („all risks”) związane z własnością, posiadaniem i używaniem
Przedmiotu Leasingu, w tym również ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń, jeżeli charakterystyka
użytkowania Przedmiotu Leasingu w opinii Finansującego wymaga zawarcia takiego ubezpieczenia oraz
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dla wszystkich pojazdów
poruszających się na własnych kołach (w tym pojazdów wolnobieżnych, wózków widłowych, itp.);
suma ubezpieczenia w pierwszym roku trwania leasingu nie będzie niższa niż Wartość Początkowa
Przedmiotu Leasingu. W przypadku innego niż pojazd Przedmiotu Leasingu suma ubezpieczenia w kolejnych
latach trwania Leasingu będzie równa sumie ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia w pierwszym roku
trwania Leasingu, a podstawą do ustalania wartości Przedmiotu Leasingu dla celów ustalania wysokości
odszkodowania z tytułu ubezpieczenia będzie suma ubezpieczenia;
ubezpieczenie będzie zawarte na co najmniej roczne okresy;
Finansujący będzie jedynym ubezpieczonym oraz beneficjentem uprawnionym do otrzymania wszelkich
kwot odszkodowania z tytułu ubezpieczenia;
wszystkie koszty związane z ubezpieczeniem ponosić będzie Korzystający; oraz
polisa ubezpieczeniowa będzie sporządzona w języku polskim lub przetłumaczona na koszt Korzystającego
na język polski oraz, o ile jest to możliwe zawierać będzie zobowiązanie Ubezpieczyciela lub jego
autoryzowanego agenta do zawiadamiania Finansującego – z podaniem przyczyn – o każdej możliwej
przerwie w obowiązywaniu polisy lub jej unieważnieniu, na co najmniej 15 (piętnaście) dni przed taką
przerwą lub unieważnieniem.
Najpóźniej w Dacie Rozpoczęcia Leasingu, a także na co najmniej 7 (siedem) dni przed upływem każdego
okresu Ubezpieczenia Podstawowego, Korzystający dostarczy Finansującemu lub brokerowi
ubezpieczeniowemu Finansującego kopię dokumentów ubezpieczeniowych (w formie zaakceptowanej
przez Finansującego), stanowiącą dowód na to, że ubezpieczenie spełnia wymogi § 6.4 Ogólnych Warunków
a także dowód opłacenia składki z tytułu ubezpieczenia za cały okres ubezpieczenia, przy czym składka
powinna zostać opłacona jednorazowo. Jeśli Korzystający nie dopełni – w całości lub części – powyższego
obowiązku ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu, Finansujący może – na koszt Korzystającego i bez
konieczności uprzedniego zawiadamiania Korzystającego – ubezpieczyć Przedmiot Leasingu we własnym
zakresie. W takim przypadku Korzystający będzie zobowiązany zwrócić Finansującemu koszty
Ubezpieczenia Podstawowego w terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania Finansującego.
Korzystający jest zobowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy Ubezpieczenia,
dotyczących Przedmiotu Leasingu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte
wykonanie.
Korzystający zobowiązany jest informować Finansującego oraz brokera ubezpieczeniowego o każdym
przypadku wystąpienia szkody w Przedmiocie Leasingu, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni
od zdarzenia powodującego szkodę, niezależnie od tego, czy było to zdarzenie objęte czy też – z
jakichkolwiek powodów – nieobjęte Ubezpieczeniem Podstawowym oraz o każdym roszczeniu osoby
trzeciej wynikającym z zaistnienia takiego zdarzenia.
Finansujący niniejszym upoważnia Korzystającego a Korzystający zobowiązuje się do podjęcia wszelkich
czynności prowadzących do wypłacenia przez Ubezpieczyciela odszkodowania na rzecz Finansującego,
chyba że podjęciu tych czynności sprzeciwi się Finansujący.
W przypadku Szkody Częściowej w Przedmiocie Leasingu, Korzystający jest zobowiązany do niezwłocznego
przywrócenia Przedmiotu Leasingu do stanu poprzedzającego szkodę lub do pokrycia wydatków
Finansującego poczynionych celem przywrócenia Przedmiotu Leasingu do stanu poprzedzającego szkodę,
według wyboru Finansującego. Finansujący ma prawo do przeznaczenia kwot uzyskanych od
Ubezpieczyciela na pokrycie innych wymagalnych należności od Korzystającego.
W przypadku Szkody Całkowitej Umowa wygaśnie z mocą od Daty Wymagalności najbliższej Opłaty
Leasingowej po nastąpieniu zdarzenia, które tę szkodę spowodowało, przy czym za potwierdzenie
wystąpienia Szkody Całkowitej przyjmuje się w szczególności:
otrzymanie przez Finansującego od Ubezpieczyciela decyzji stwierdzającej, że uszkodzenie Przedmiotu
Leasingu wyklucza dalsze z niego korzystanie lub otrzymanie od Ubezpieczyciela lub innego podmiotu
8
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(b)

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

(a)
(b)
(c)

6.16

pisma, z którego wynika, że naprawa Przedmiotu Leasingu jest ekonomicznie nieopłacalna lub że
Korzystający zgłosił przywłaszczenie Przedmiotu Leasingu przez podmiot trzeci, na podstawie których
Finansujący ma prawo do jednostronnego zakwalifikowania danego zdarzenia jako Szkody Całkowitej i
prawo potwierdzenia Korzystającemu daty Wygaśnięcia Umowy z powodu Szkody Całkowitej; lub
otrzymanie przez Finansującego od właściwego organu postanowienia/decyzji o umorzeniu postępowania
prowadzonego w sprawie utraty Przedmiotu Leasingu oraz potwierdzenie przez Finansującego
Korzystającemu wygaśnięcia Umowy z powodu Szkody Całkowitej.
Bez uszczerbku dla postanowień § 6.10, jeżeli w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia nie dojdzie do
umorzenia lub innego zakończenia postępowania dotyczącego utraty Przedmiotu Leasingu, Finansujący
może uznać, że doszło do Szkody Całkowitej Przedmiotu Leasingu z mocą od Daty Wymagalności najbliższej
Opłaty Leasingowej po nastąpieniu zdarzenia, które tę szkodę spowodowało, o czym poinformuje
Korzystającego poprzez przesłanie potwierdzenia wystąpienia Szkody Całkowitej.
Przypadek Szkody Całkowitej nie wystąpi, jeśli mimo zajścia przesłanek z § 6.10 lit. a) powyżej Korzystający
będzie chciał naprawić Przedmiot Leasingu i kontynuować Umowę, a Finansujący wyrazi na to zgodę.
Strony zawrą w takim przypadku odrębne porozumienie, na podstawie którego Korzystający zobowiąże się
do naprawy Przedmiotu Leasingu oraz dostarczenia Finansującemu wskazanej przez Finansującego
dokumentacji.
Z zastrzeżeniem § 6.14 poniżej, w przypadku wystąpienia Szkody Całkowitej Korzystający jest zobowiązany
zapłacić Finansującemu kwoty określone w § 8 Ogólnych Warunków w dacie Wygaśnięcia Umowy, w tym
Odszkodowanie.
Finansujący wyraża zgodę na odroczenie daty płatności kwoty Odszkodowania w związku ze Szkodą
Całkowitą Przedmiotu Leasingu do dnia rozliczenia przez Finansującego Umowy z Korzystającym, co
powinno nastąpić po podjęciu decyzji w postępowaniu likwidacyjnym o wypłacie odszkodowania przez
Ubezpieczycieli lub odmowie wypłaty odszkodowania oraz po sprzedaży pozostałości po Przedmiocie
Leasingu (gdy dotyczy) lub po uznaniu przez Finansującego, że doszło do Szkody Całkowitej w związku z
utratą Przedmiotu Leasingu. W takim przypadku Odszkodowanie należne z tytułu Wygaśnięcia Umowy
będzie płatne po wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w zdaniu pierwszym, ale nie później niż w terminie
6 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia dotyczącego Przedmiotu Leasingu („Data Rozliczenia Umowy”).
W związku z odroczeniem obowiązku zapłaty Odszkodowania należnego z tytułu wystąpienia Szkody
Całkowitej Przedmiotu Leasingu do Daty Rozliczenia Umowy, Korzystający zobowiązany jest do zapłaty na
rzecz Finansującego w Dacie Rozliczenia Umowy Opłaty za Finansowanie Odszkodowania.
W Dacie Rozliczenia Umowy Finansujący zaliczy odszkodowanie otrzymane od Ubezpieczycieli z tytułu
Dodatkowych Produktów Ubezpieczenia (o ile Przedmiot Leasingu był objęty takim ubezpieczeniem i o ile
warunki tego Dodatkowego Produktu Ubezpieczenia przewidują wypłatę odszkodowania z tytułu Szkody
Całkowitej) oraz z tytułu Ubezpieczenia Podstawowego, wartość Opłat Leasingowych zapłaconych przez
Korzystającego w okresie od daty Wygaśnięcia Umowy do Daty Rozliczenia Umowy oraz korzyści (netto)
uzyskane ze sprzedaży pozostałości po Przedmiocie Leasingu (w przypadku sprzedaży pozostałości po
Przedmiocie Leasingu na rzecz Korzystającego lub podmiotu trzeciego) na poczet:
Odszkodowania należnego Finansującemu w związku z wystąpieniem Szkody Całkowitej Przedmiotu
Leasingu,
Opłaty za Finansowanie Odszkodowania, oraz
innych wymagalnych opłat należnych od Korzystającego w związku z Umową, w tym ceny sprzedaży
pozostałości po Przedmiocie Leasingu (w przypadku sprzedaży pozostałości po Przedmiocie Leasingu na
rzecz Korzystającego).
Powstała w wyniku Rozliczenia Umowy nadwyżka (po odjęciu ewentualnych odsetek z tytułu opóźnienia w
płatnościach po stronie Korzystającego) zostanie zwrócona na rzecz Korzystającego w terminie 14 dni od
Daty Rozliczenia Umowy. Korzystający zobowiązany jest dopłacić powstałą w wyniku Rozliczenia Umowy
niedopłatę w wysokości i terminie wskazanych przez Finansującego w wezwaniu do zapłaty skierowanym
do Korzystającego.
Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty zdarzenia, które spowodowało szkodę, Ubezpieczyciel nie wyda i nie
doręczy Finansującemu decyzji w sprawie stwierdzenia Szkody Całkowitej i wypłaty odszkodowania lub
jeżeli Ubezpieczyciel wyda decyzję odmowną w sprawie wypłaty odszkodowania oraz nie nastąpi sprzedaż
pozostałości po Przedmiocie Leasingu (jeżeli dotyczy), Korzystający zobowiązany jest zapłacić kwoty

6.17

6.18

6.19

6.20

§7
7.1
(a)
(b)

(c)
(d)

(e)
(f)

(g)

(h)

(i)

określone w § 8 Ogólnych Warunków oraz Opłatę za Finansowanie Odszkodowania w wysokości i terminie
określonych przez Finansującego. Pod warunkiem otrzymania od Korzystającego kwot określonych w § 8
Ogólnych Warunków, Opłaty za Finansowanie Odszkodowania oraz ceny sprzedaży pozostałości po
Przedmiocie Leasingu (w przypadku sprzedaży pozostałości po Przedmiocie Leasingu na rzecz
Korzystającego), Finansujący przekaże na rzecz Korzystającego odszkodowania, jakie otrzyma od
Ubezpieczycieli w związku z wystąpieniem Szkody Całkowitej oraz korzyści (netto) ze sprzedaży pozostałości
po danym Przedmiocie Leasingu (w przypadku sprzedaży pozostałości po Przedmiocie Leasingu na rzecz
Korzystającego lub podmiotu trzeciego) w terminie 14 dni od daty otrzymania. Jeżeli wszystkie należności
wobec Finansującego wynikające z Umowy są uregulowane, Finansujący przeleje na Korzystającego
wierzytelności Finansującego w stosunku do Ubezpieczyciela z Umowy Ubezpieczenia.
W przypadku Szkody Całkowitej Przedmiotu Leasingu, Korzystający zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko
zabezpieczyć Przedmiot Leasingu przed dalszym uszkodzeniem, opłacić koszty przechowania Przedmiotu
Leasingu przez podmiot trzeci oraz koszty ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu do momentu jego sprzedaży
lub do momentu wyrejestrowania Przedmiotu Leasingu w przypadku kradzieży (o ile ma zastosowanie).
Powyższe obowiązki Korzystającego dotyczą odpowiednio pozostałości po Przedmiocie Leasingu.
Korzystający bezzwłocznie, na pierwsze pisemne żądanie Finansującego, zwolni Finansującego z
odpowiedzialności za szkody oraz z obowiązku świadczenia lub innej odpowiedzialności wobec osób trzecich
wynikającej lub związanej z wystąpieniem Szkody Częściowej lub Szkody Całkowitej Przedmiotu Leasingu,
w zakresie, w jakim takie ryzyka nie zostały pokryte odszkodowaniem wypłaconym przez Ubezpieczyciela.
Korzystający ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkodę wynikłą z odmowy wypłaty
odszkodowania przez Ubezpieczyciela i jest wówczas zobowiązany do zapłaty na rzecz Finansującego
pełnych kosztów naprawy szkody oraz kwot należnych Finansującemu w przypadku Wygaśnięcia Umowy.
W przypadku, jeśli Szkoda Całkowita dotyczy tylko części Przedmiotu Leasingu, który składa się z więcej niż
jednego elementu, z których każdy stanowi odrębną rzecz lub wartość niematerialną i prawną i może być
wykorzystany przez Korzystającego samodzielnie i niezależnie od pozostałych elementów, Umowa
wygaśnie częściowo, tj. w stosunku do tego elementu Przedmiotu Leasingu, a wszelkie rozliczenia związane
z wystąpieniem Szkody Całkowitej będą dotyczyły tej części Umowy.
PRZYPADKI NARUSZENIA. WYPOWIEDZENIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY
Następujące okoliczności lub zdarzenia stanowią Przypadek Naruszenia, o ile w Umowie nie określono
inaczej:
Korzystający nie zapłaci jakiejkolwiek należności wynikającej z Dokumentów Leasingu w jej Dacie
Wymagalności;
Korzystający nie ustanowi Zabezpieczenia wymaganego przez Finansującego na mocy Umowy lub
Zabezpieczenie ustanowione na rzecz Finansującego będzie nieprawidłowe, zostanie cofnięte lub
niewykonane albo wygaśnie lub nie będzie zabezpieczać interesów Finansującego;
Korzystający lub Podmiot Powiązany z Korzystającym nie wykona lub nienależycie wykona jakiegokolwiek
zobowiązania wynikającego z Dokumentu Leasingu lub Innej Umowy;
zezwolenie lub koncesja niezbędne dla Korzystającego do prowadzenia jego działalności zostanie cofnięte
lub wygaśnie, za wyjątkiem sytuacji typowych zmian zezwoleń i koncesji niepowodujących utraty ciągłości
ich posiadania;
oświadczenie lub dane przekazane Finansującemu przez Korzystającego, w tym odnośnie Przedmiotu
Leasingu, osoby lub przedsiębiorstwa Korzystającego okażą się nieprawdziwe;
zostanie wszczęta egzekucja wobec Korzystającego albo też Przedmiot Leasingu zostanie zajęty lub
wywłaszczony w postępowaniu administracyjnym, co będzie miało, według uznania Finansującego, wpływ
na Umowę;
w stosunku do Korzystającego zostanie wszczęta likwidacja (zarówno dobrowolna jak i przymusowa) lub
Korzystający przystąpi do faktycznej likwidacji lub sprzedaży swojego przedsiębiorstwa (lub jego istotnej
części) lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej;
nastąpi opóźnienie w regulowaniu zobowiązań Korzystającego, w tym zobowiązań podatkowych lub innych
należności publicznoprawnych, mające, według uznania Finansującego, wpływ na Dokumenty Leasingu lub
działalność prowadzoną przez Korzystającego;
udziały/akcje w kapitale zakładowym Korzystającego (lub odpowiednio ogół praw i obowiązków wspólnika
w spółce Korzystającego) zostaną przeniesione, umorzone, obciążone (prawami obligacyjnymi bądź
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(j)
(k)

7.2
(a)

(b)

(c)

(d)

7.3

7.4

7.5

7.6

rzeczowymi) lub nastąpi inne nimi rozporządzenie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Finansującego,
z zastrzeżeniem, że w przypadku spółki akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., której sprawozdania finansowe są przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy
Papierów Wartościowych S.A. oraz do wiadomości publicznej zgody Finansującego wymaga każdorazowe
zbycie (i) akcji imiennych, (ii) 25 % lub więcej akcji na okaziciela przez akcjonariusza posiadającego 25% lub
więcej akcji lub (iii) akcji na okaziciela w liczbie powodującej, że udział akcjonariusza (posiadającego 25% lub
więcej akcji) w kapitale Korzystającego zmniejszy się poniżej progu 25%;
wystąpi Istotna Negatywna Zmiana, lub
Korzystający prowadzi działalność lub posiada rachunek bankowy w krajach UHRC lub Korzystający,
wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz Korzystającego, w tym beneficjent rzeczywisty w rozumieniu Ustawy
GIIF, odmówi udziału w procedurze identyfikacji i weryfikacji klienta (CDD) obowiązującej u Finansującego,
uwzględniającej wymogi Ustawy GIIF w zakresie stosowania przez Finansującego środków bezpieczeństwa
finansowego, lub nie przedstawi dokumentów i informacji, jakich zażąda Finansujący, a które są niezbędne
do realizacji zadań wynikających z Ustawy GIIF, lub wynik tego badania będzie negatywny, lub Korzystający
zostanie umieszczony na „Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”.
W razie wystąpienia Przypadku Naruszenia:
w przypadku określonym w § 7.1 lit. (a) powyżej, Finansujący będzie mógł jednostronnie wypowiedzieć
Umowę ze skutkiem natychmiastowym, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 7 (siedmiu) dni
udzielonego Korzystającemu na piśmie, na zapłacenie zaległości;
w każdym z przypadków określonych w § 7.1 lit. (b), (c), (d), (i) lub (j) powyżej, Finansujący będzie mógł
wypowiedzieć Umowę po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu udzielonego Korzystającemu na
naprawę Przypadku Naruszenia (o ile jest to możliwe);
w przypadku określonym w § 7.1 lit. (k) Finansujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczania Korzystającemu dodatkowego terminu na naprawę Przypadku
Naruszenia;
w każdym z pozostałych przypadków określonych w § 7.1, Finansujący może wypowiedzieć Umowę ze
skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania Korzystającemu dodatkowego terminu na naprawę
Przypadku Naruszenia.
W przypadku złożenia oświadczenia o Wypowiedzeniu Umowy przez Finansującego, Finansującemu
przysługuje prawo do oznaczenia terminu rozwiązania Umowy na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym
złożono oświadczenie o Wypowiedzeniu Umowy.
Niezależnie od uprawnień Finansującego, o których mowa w § 7.2, w przypadku określonym w § 7.1 lit. (c)
(za wyjątkiem sytuacji gdy zobowiązanie ma charakter zobowiązania pieniężnego), Finansującemu
przysługuje prawo do żądania kary umownej w wysokości 200 PLN (dwieście złotych) za każdy dzień trwania
Przypadku Naruszenia oraz prawo do dochodzenia odszkodowania w kwocie przewyższającej karę umowną.
Kara umowna będzie naliczana za okres od wystąpienia Przypadku Naruszenia Umowy do dnia naprawienia
tego naruszenia lub do dnia Wygaśnięcia Umowy.
W przypadku naprawy przez Korzystającego Przypadku Naruszenia Umowy, Finansujący może, nie później
jednak niż w terminie 60 dni od daty Wypowiedzenia Umowy, na pisemny wniosek Korzystającego
zawierający oświadczenie wyrażające m.in. zgodę na wznowienie Umowy oraz zmianę Umowy poprzez
wprowadzenie Nowego Okresu Rozliczeniowego, zmianę Tabeli Opłat Leasingowych oraz określenie
wysokości Opłat Leasingowych, w tym w Nowym Okresie Rozliczeniowym, wznowić Umowę pisemnym
oświadczeniem o cofnięciu oświadczenia o Wypowiedzeniu Umowy skierowanym do Korzystającego. W
przypadku złożenia takiego oświadczenia przez Finansującego, do Umowy zostanie wprowadzony Nowy
Okres Rozliczeniowy, za który będzie wymagalna i płatna jedna Opłata Leasingowa w wysokości i Dacie
Wymagalności określonej przez Finansującego w tym oświadczeniu. Po wznowieniu Umowy będzie ona
kontynuowana na dotychczasowych warunkach, z zastrzeżeniem powyższych zmian.
Naruszenie Innej Umowy (o ile taka zostanie zawarta przez Korzystającego lub Podmiot Powiązany z
Korzystającym) przez stronę inną niż Finansujący lub Podmiot Powiązany z Finansującym lub wystąpienie
innej okoliczności uprawniającej do wypowiedzenia Innej Umowy przez Finansującego lub Podmiot
Powiązany z Finansującym, uprawnia Finansującego do Wypowiedzenia Umowy w trybie
natychmiastowym (cross default).

7.7

7.8

7.9

§8
8.1
(a)
(b)

8.2

8.3
(a)

(b)

(c)

W przypadku, gdy Korzystający posiada wierzytelność (wymagalną bądź niewymagalną) wobec
Finansującego na podstawie lub w związku z Umową, a Finansującemu przysługuje wobec Korzystającego
wierzytelność (wymagalna bądź niewymagalna) na podstawie lub w związku z Inną Umową, Finansujący
ma prawo zaliczenia na poczet zaspokojenia swojej wierzytelności wobec Korzystającego kwot będących
przedmiotem zobowiązania Finansującego wobec Korzystającego. Zaliczenie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, może dotyczyć całości lub części wierzytelności. Korzystający niniejszym zrzeka się prawa do
odwołania upoważnienia udzielonego Finansującemu w niniejszym postanowieniu (cross collateral).
Brak wezwania Korzystającego przez Finansującego do wykonania zobowiązania lub naprawienia
Przypadku Naruszenia Umowy nie będzie poczytywany za zrzeczenie się przez Finansującego roszczenia o
wykonanie tego zobowiązania lub innych praw wynikających z niniejszej Umowy, w tym prawa do
Wypowiedzenia Umowy w związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia.
Z zastrzeżeniem § 11.5 Ogólnych Warunków, w razie śmierci Korzystającego prowadzącego jednoosobową
działalność gospodarczą Umowa wygasa w Dacie Wymagalności Opłaty Leasingowej należnej po upływie
2 miesięcy od dnia śmierci Korzystającego, a spadkobiercy Korzystającego są zobowiązani do
natychmiastowego zwrotu Przedmiotu Leasingu na zasadach określonych w § 10 poniżej i rozliczenia z
Finansującym zobowiązań wynikających z Umowy zgodnie z postanowieniami § 8 poniżej, w tym
zobowiązania do zapłaty Odszkodowania oraz Innych Kosztów.
ROZLICZENIE PO WYPOWIEDZENIU ALBO WYGAŚNIĘCIU UMOWY LEASINGU
W przypadku Wygaśnięcia Umowy albo Wypowiedzenia Umowy:
wszystkie płatności wynikające z wystawionych przez Finansującego Faktur staną się natychmiast
wymagalne;
Korzystający będzie zobowiązany w Dacie Wymagalności wyznaczonej pisemnie przez Finansującego do
zapłacenia Finansującemu:
(i)
wszystkich wymagalnych z tytułu Dokumentów Leasingu należności, dotychczas przez
Korzystającego niezapłaconych wraz z należnymi odsetkami;
(ii)
Opłaty Leasingowej należnej za cały Okres Rozliczeniowy przypadający w miesiącu rozwiązania
Umowy z powodu Wygaśnięcia Umowy lub Wypowiedzenia Umowy;
(iii)
Odszkodowania;
(iv)
Kosztów Zerwania Finansowania, o ile nie zawierają się w kwocie Odszkodowania; oraz
(v)
Innych Kosztów.
Jeżeli zastosowano wariant doliczenia do Wynagrodzenia należności za Ubezpieczenie Podstawowe oraz
Dodatkowe Produkty Ubezpieczenia, wybrane przez Korzystającego, żądane Odszkodowanie zostanie
pomniejszone o wartość zwróconych Finansującemu przez Ubezpieczyciela należności z tytułu
ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu dotyczących niewykorzystanego z powodu Wygaśnięcia Umowy lub
Wypowiedzenia Umowy okresu ubezpieczenia.
Roszczenie o zapłatę Odszkodowania może zostać zmniejszone, jeżeli:
Finansujący sprzeda Przedmiot Leasingu osobie trzeciej – o kwotę uzyskaną przez Finansującego jako cenę
sprzedaży Przedmiotu Leasingu (netto) pomniejszoną o poniesione przez Finansującego koszty sprzedaży,
Ubezpieczenia Podstawowego i przechowania Przedmiotu Leasingu oraz inne koszty związane z
Przedmiotem Leasingu do czasu jego sprzedaży;
Finansujący odda Przedmiot Leasingu do używania osobie trzeciej na podstawie nowej umowy leasingu –
o kwotę odpowiadającą częściom kapitałowym opłat leasingowych (netto) (stanowiących spłatę wartości
początkowej Przedmiotu Leasingu (netto) określonej w takiej nowej umowie leasingu) uzyskanym przez
Finansującego na podstawie takiej nowej umowy leasingu pomniejszonym (w pierwszym okresie
rozliczeniowym) o poniesione przez Finansującego koszty zawarcia nowej umowy leasingu oraz koszty
związane z Przedmiotem Leasingu do czasu jego oddania do używania na podstawie nowej umowy
leasingu; pomniejszenie roszczenia Finansującego będzie następowało z upływem rocznych okresów
rozliczeniowych (liczonych począwszy od daty oddania Przedmiotu Leasingu do używania na podstawie
takiej nowej umowy leasingu) na podstawie części kapitałowych opłat leasingowych otrzymanych przez
Finansującego w danym rocznym okresie rozliczeniowym pomniejszonych o koszty i wydatki poniesione w
takim okresie przez Finansującego w związku z taką nową umową leasingu;
Finansujący sprzeda Przedmiot Leasingu osobie trzeciej i jednocześnie nabędzie od niej ten Przedmiot
Leasingu i odda go do używania tej samej albo innej osobie trzeciej na podstawie nowej umowy leasingu –
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(d)

8.4

8.5

(a)
(b)

8.6

§9
9.1

9.2

o korzyści uzyskane przez Finansującego wyłącznie na podstawie tej nowej umowy leasingu (tzn. bez
uwzględnienia ceny sprzedaży uzyskanej przez Finansującego na podstawie umowy sprzedaży Przedmiotu
Leasingu na rzecz osoby trzeciej) w sposób i w zakresie określonym w lit. (b) powyżej;
Finansujący odstąpi od Umowy Sprzedaży – o cenę sprzedaży (netto) zwróconą Finansującemu przez
Sprzedawcę przed Datą Wymagalności Odszkodowania; - przy czym pomniejszenie to może nastąpić w
przypadku zwrotu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego i z zastrzeżeniem, że wszystkie uzyskane
przez Finansującego kwoty/korzyści określone w lit. (a) – (d) powyżej zostaną wcześniej pomniejszone o
kwotę podatku dochodowego, według stawki mającej zastosowanie do Finansującego, należnego od tych
kwot/korzyści i dopiero po takim pomniejszeniu będą uwzględnione przy pomniejszeniu Odszkodowania.
Jeśli Finansujący uzyska od Korzystającego dowolną kwotę tytułem zaspokojenia jego roszczenia z tytułu
Odszkodowania i suma tych kwot oraz korzyści uzyskanych przez Finansującego zgodnie z § 8.2 oraz 8.3
Ogólnych Warunków przewyższy wysokość należnego Finansującemu Odszkodowania, wówczas
Finansujący, o ile nie zaliczy tych kwot na poczet innych należności określonych w § 8.1 powyżej, na
pisemny wniosek Korzystającego złożony nie później niż 12 miesięcy od zakończenia Umowy, będzie
zobowiązany do zwrotu Korzystającemu powstałej nadwyżki.
W przypadku Wygaśnięcia Umowy wskutek odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub Wypowiedzenia Umowy
zgodnie z § 2.4 Ogólnych Warunków, pod warunkiem, że wszystkie należności wobec Finansującego
wynikające z Umowy zostaną uregulowane, Korzystający będzie mógł żądać od Finansującego:
przelania na niego, o ile to możliwe, wierzytelności Finansującego w stosunku do Sprzedawcy z Umowy
Sprzedaży; lub
przekazania ewentualnych świadczeń (netto) dokonanych przez Sprzedawcę lub uzyskanych przez
Finansującego w wyniku sprzedaży wierzytelności wynikających z Umowy Sprzedaży, pomniejszonych o
koszty związane z przelewem lub sprzedażą wierzytelności.
Korzystający wyraża zgodę, aby w przypadku niewykorzystania przez Finansującego weksli własnych
stanowiących zabezpieczenie do Umowy, po wygaśnięciu zobowiązań wynikających z Umowy zostały one
komisyjnie zniszczone przez Finansującego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.
NABYCIE PRZEDMIOTU LEASINGU PRZEZ KORZYSTAJĄCEGO
W odniesieniu do Umowy Leasingu Finansowego: (i) najwcześniej w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni
przed datą upływu Okresu Leasingu i najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni po dacie upływu Okresu
Leasingu Korzystający może zażądać sprzedaży na jego rzecz Przedmiotu Leasingu za cenę w wysokości 1
PLN (jeden złoty) powiększoną o podatek VAT (o ile będzie należny na podstawie obowiązujących przepisów)
oraz (ii) najwcześniej w pierwszym dniu następującym po dacie upływu Okresu Leasingu i najpóźniej w
terminie 30 (trzydziestu) dni po uregulowaniu przez Korzystającego wszystkich zobowiązań wynikających z
Umowy Finansujący może sprzedać Przedmiot Leasingu na rzecz Korzystającego za cenę w wysokości 1
PLN (jeden złoty) powiększoną o podatek VAT (o ile będzie należny na podstawie obowiązujących
przepisów). Żądanie Korzystającego złożone zgodnie z pkt. (i) powyżej stanowi ofertę Korzystającego
zawarcia z Finansującym umowy sprzedaży Przedmiotu Leasingu. Finansujący będzie zobowiązany do
sprzedaży Przedmiotu Leasingu niezwłocznie po otrzymaniu tego żądania, lecz najwcześniej w pierwszym
dniu następującym po dacie upływu Okresu Leasingu pod warunkiem, że nie nastąpi wcześniejsze
Wypowiedzenie Umowy albo Wygaśnięcie Umowy na skutek wystąpienia Szkody Całkowitej, a wszystkie
zobowiązania Korzystającego wynikające z Umowy zostaną należycie wykonane. Przyjęcie oferty przez
Finansującego nastąpi przez wystawienie przez Finansującego Faktury dokumentującej sprzedaż
Przedmiotu Leasingu na rzecz Korzystającego, z którym to momentem przechodzi na Korzystającego prawo
własności Przedmiotu Leasingu. Korzystający zapłaci Finansującemu cenę sprzedaży w terminie 7 (siedmiu)
dni od daty sprzedaży wskazanej na Fakturze.
W przypadku braku żądania Korzystającego złożonego zgodnie z § 9.1, Finansujący będzie mógł, za cenę i
na zasadach określonych w § 9.1, sprzedać Przedmiot Leasingu Korzystającemu. W tym celu Korzystający
składa Finansującemu przy zawarciu Umowy nieodwołalną ofertę nabycia Przedmiotu Leasingu. Przyjęcie
oferty przez Finansującego nastąpi przez wystawienie przez Finansującego Faktury dokumentującej
sprzedaż Przedmiotu Leasingu na rzecz Korzystającego, z którym to momentem przechodzi na
Korzystającego prawo własności Przedmiotu Leasingu. Korzystający zapłaci Finansującemu cenę sprzedaży
w terminie 7 (siedmiu) dni od daty sprzedaży wskazanej na Fakturze.

9.3

(a)

(b)

9.4

9.5

9.6

W odniesieniu do Umowy Leasingu Operacyjnego, zarówno Korzystający ma prawo nabycia Przedmiotu
Leasingu od Finansującego, jak i Finansujący ma prawo sprzedaży Przedmiotu Leasingu Korzystającemu na
następujących zasadach:
Opcja Nabycia Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego
Najwcześniej w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni przed datą upływu Okresu Leasingu i najpóźniej w dniu
upływu Okresu Leasingu Korzystający będzie miał prawo do złożenia Finansującemu nieodwołalnej oferty
nabycia Przedmiotu Leasingu za cenę sprzedaży, która będzie odpowiadała Wartości Końcowej Przedmiotu
Leasingu powiększonej o podatek VAT (o ile będzie należny na podstawie obowiązujących przepisów). W
przypadku gdy: (i) do ostatniego dnia Okresu Leasingu Korzystający należycie wykona wszystkie
zobowiązania wynikające z Umowy i wpłaci Finansującemu Kaucję Gwarancyjną na Zabezpieczenie
Wykupu Przedmiotu Leasingu w wysokości wskazanej przez Finansującego, Finansujący będzie
zobowiązany do niezwłocznego przyjęcia oferty Korzystającego, a (ii) w przypadku gdy Korzystający
wykona wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy i wpłaci Finansującemu Kaucję Gwarancyjną na
Zabezpieczenie Wykupu Przedmiotu Leasingu w wysokości wskazanej przez Finansującego dopiero po
upływie Okresu Leasingu, przyjęcie oferty Korzystającego będzie uzależnione od uznania Finansującego.
Przyjęcie oferty przez Finansującego nastąpi przez wystawienie przez Finansującego Faktury
dokumentującej sprzedaż Przedmiotu Leasingu na rzecz Korzystającego, z którym to momentem
przechodzi na Korzystającego prawo własności Przedmiotu Leasingu, a Kaucja Gwarancyjna na
Zabezpieczenie Wykupu Przedmiotu Leasingu zostaje zaliczona na poczet ceny sprzedaży Przedmiotu
Leasingu.
Opcja Sprzedaży Przedmiotu Leasingu przez Finansującego
Najwcześniej w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni przed datą upływu Okresu Leasingu i najpóźniej 90
(dziewięćdziesięciu) dni po upływie Okresu Leasingu, Finansujący może zażądać od Korzystającego
zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu Leasingu na rzecz Korzystającego zgodnie z poniższymi warunkami
oraz za cenę równą Wartości Końcowej Przedmiotu Leasingu powiększonej o podatek VAT (o ile będzie
należny na podstawie obowiązujących przepisów) wysyłając Korzystającemu ofertę w postaci Faktury lub
pisma (każdy z tych dokumentów będzie także żądaniem zapłaty Kaucji Gwarancyjnej na Zabezpieczenie
Wykupu Przedmiotu Leasingu). Umowa sprzedaży Przedmiotu Leasingu dochodzi do skutku z chwilą wpłaty
przez Korzystającego Kaucji Gwarancyjnej na Zabezpieczenie Wykupu Przedmiotu Leasingu i żadne
dodatkowe oświadczenie Korzystającego o przyjęciu oferty Finansującego nie będzie wymagane.
Finansujący przeniesie prawo własności Przedmiotu Leasingu na Korzystającego nie wcześniej niż
pierwszego dnia następującego po upływie Okresu Leasingu, ze skutkiem oraz w dacie wystawienia Faktury
dokumentującej sprzedaż Przedmiotu Leasingu na rzecz Korzystającego, pod warunkiem wykonania przez
Korzystającego wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, a Kaucja Gwarancyjna na Zabezpieczenie
Wykupu Przedmiotu Leasingu zostanie zaliczona w tej dacie na poczet ceny sprzedaży Przedmiotu
Leasingu. W przypadku uchylania się przez Korzystającego od zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu
Leasingu pomimo żądania Finansującego, Korzystający zapłaci Finansującemu karę umowną w kwocie
równej Kaucji Gwarancyjnej na Zabezpieczenie Wykupu Przedmiotu Leasingu oraz wszystkie koszty, o
których mowa w § 9.6 poniżej.
W przypadku wystąpienia Szkody Całkowitej, o ile Ubezpieczyciel nie przejmie własności Przedmiotu
Leasingu, Korzystający, na żądanie Finansującego i w terminie przez niego wskazanym, zobowiązuje się
nabyć Przedmiot Leasingu za cenę netto wskazaną przez Finansującego odpowiadającą według wyboru
Finansującego: (i) wartości netto ustalonej przez Ubezpieczyciela w postępowaniu likwidacyjnym, albo (ii)
wartości netto ustalonej przez powołanego przez Finansującego rzeczoznawcę, przy czym cena
(powiększona o należny podatek VAT, o ile będzie on należny) będzie płatna z góry, a jej wcześniejsza
zapłata będzie warunkiem przeniesienia własności na Korzystającego.
Odpowiedzialność Finansującego wobec Korzystającego z tytułu jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych
Przedmiotu Leasingu w związku z zawarciem umowy sprzedaży Przedmiotu Leasingu jest wyłączona.
Wszystkie koszty związane ze sprzedażą Przedmiotu Leasingu poniesie Korzystający.
Wszelkie ryzyka (w tym przypadkowego) uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Przedmiotu Leasingu, jak
również wszelkie ciężary i koszty związane z Przedmiotem Leasingu (w tym jego własnością i posiadaniem)
obciążają Korzystającego do dnia przeniesienia tytułu własności Przedmiotu Leasingu na rzecz
Korzystającego lub inny podmiot trzeci.
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9.7

§10
10.1

10.2

(a)

(b)

10.3

10.4

10.5

W przypadku, gdy Przedmiot Leasingu stanowiący rzecz trudno zbywalną (np. meble, wyposażenie sklepów,
sprzęt komputerowy, światłowody, urządzenia specjalistyczne, zbiory przedmiotów nieoznaczonych co do
tożsamości) nie zostanie nabyty przez Korzystającego pomimo żądania złożonego przez Finansującego
zgodnie z niniejszym § 9, wówczas Korzystający zobowiązany jest na zasadzie ryzyka do pokrycia na
pierwsze pisemne żądanie Finansującego i w terminie w nim określonym ciężarów i kosztów poniesionych
lub do poniesienia w związku z brakiem nabycia Przedmiotu Leasingu, w tym związanych z transportem,
przechowaniem, podatkami i ewentualną utylizacją Przedmiotu Leasingu.
ZWROT PRZEDMIOTU LEASINGU
W przypadku Wypowiedzenia Umowy lub Wygaśnięcia Umowy, Korzystający jest zobowiązany zwrócić na
swój koszt Przedmiot Leasingu (wraz z wszystkimi towarzyszącymi mu dokumentami i przynależnościami)
w stanie odpowiadającym powszechnie normalnemu zużyciu, najpóźniej w dacie Wypowiedzenia Umowy
lub Wygaśnięcia Umowy oraz w miejscu wskazanym przez Finansującego na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej jako miejsce zwrotu Przedmiotu Leasingu. Powyższe zobowiązanie obejmuje także między innymi
obowiązek usunięcia przed zwrotem Przedmiotu Leasingu na swój koszt materiałów reklamowych lub
innych oznaczeń przytwierdzonych do Przedmiotu Leasingu oraz wszelkich uszkodzeń Przedmiotu Leasingu
(w tym spowodowanych zamocowaniem lub usunięciem powołanych materiałów lub oznaczeń, w tym
różnic w kolorze lakieru powstałych na skutek umieszczenia materiałów reklamowych). W przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania powyższych zobowiązań, Korzystający zobowiązany będzie do
pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych, w tym kosztów doprowadzenia Przedmiotu Leasingu do
stanu normalnego zużycia, kosztów sporządzenia duplikatów przynależności i dokumentów dotyczących
Przedmiotu Leasingu, kosztów odbioru Przedmiotu Leasingu oraz do naprawienia innych szkód
wynikających z niewykonania bądź nienależytego wykonania powyższych obowiązków. Zobowiązanie do
zwrotu Przedmiotu Leasingu nie powstaje w przypadku nabycia przez Korzystającego Przedmiotu Leasingu
zgodnie z § 9 Ogólnych Warunków.
Jeśli Korzystający nie zwróci Przedmiotu Leasingu Finansującemu w dacie Wypowiedzenia Umowy lub
Wygaśnięcia Umowy, bez uszczerbku dla innych uprawnień Finansującego wynikających z Umowy lub
przepisów prawa, Finansujący i Korzystający uzgadniają, a Korzystający nieodwołalnie wyraża zgodę i
potwierdza, że:
Finansujący lub podmioty przezeń wyznaczone zostają niniejszym upoważnieni, aby – bez konieczności
uzyskania tytułu wykonawczego, wejść na teren lub do pomieszczeń, gdzie znajduje się Przedmiot Leasingu
i przejąć go w faktyczne władanie; Korzystający uznaje, że przejęcie we władanie Przedmiotu Leasingu w
tym trybie nie stanowi naruszenia posiadania w rozumieniu Kodeksu cywilnego; oraz
Finansujący będzie mógł żądać od Korzystającego zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% Wartości
Początkowej Przedmiotu Leasingu za każdy dzień opóźnienia przy zwrocie Przedmiotu Leasingu, przy czym
Finansujący będzie mógł dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych ponad kwotę należnej kary
umownej.
Pomimo Wypowiedzenia Umowy lub Wygaśnięcia Umowy, wszystkie określone w Umowie obowiązki
Korzystającego dotyczące Przedmiotu Leasingu oraz obciążające Korzystającego koszty, ciężary i ryzyka
związane z jego własnością, posiadaniem, uszkodzeniem, zniszczeniem, bądź utratą, pozostaną w mocy i
będą obciążać Korzystającego aż do wystąpienia najpóźniejszego z następujących zdarzeń: (i) wejścia w
faktyczne posiadanie Przedmiotu Leasingu przez Finansującego, (ii) przejścia na Korzystającego ryzyk i
ciężarów związanych z Przedmiotem Leasingu zgodnie z § 9.6 Ogólnych Warunków, (iii) zbycia Przedmiotu
Leasingu przez Finansującego na rzecz osoby trzeciej oraz wydania Przedmiotu Leasingu nabywcy (w razie
niedokonania jego zbycia na rzecz Korzystającego zgodnie z § 9 Ogólnych Warunków), lub (iv) oddania
Przedmiotu Leasingu do używania osobie trzeciej na podstawie nowej umowy leasingu.
Korzystający zobowiązany jest do poniesienia udokumentowanych wydatków, kosztów lub do naprawienia
szkody poniesionej przez Finansującego (lub do poniesienia których zostanie zobowiązany Finansujący) w
związku z Przedmiotem Leasingu do czasu, gdy Finansujący faktycznie wejdzie w posiadanie Przedmiotu
Leasingu. Ponadto, Korzystający pokryje koszty ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu i koszty jego transportu
po jego odebraniu przez Finansującego.
W przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych należnych z Umowy w innej walucie niż Waluta Leasingu
otrzymane kwoty zostaną przeliczone na Walutę Leasingu według kursu sprzedaży Waluty Leasingu
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(c)
11.2

obowiązującego w ING Bank Śląski S.A. w dniu przeliczenia lub według innego kursu ustalonego przez
Finansującego.
W przypadku Wygaśnięcia Umowy wskutek wystąpienia Szkody Całkowitej Przedmiotu Leasingu i
nieprzejęcia własności Przedmiotu Leasingu przez Ubezpieczyciela ani nienabycia go przez Korzystającego
zgodnie z § 9.4 powyżej, Korzystający będzie zobowiązany zwrócić na swój koszt Przedmiot Leasingu wraz
ze wszystkimi dokumentami w terminie oraz w miejscu wskazanym przez Finansującego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej jako miejsce zwrotu Przedmiotu Leasingu.
Postanowienia § 9.6 i § 10.1-§ 10.6 Ogólnych Warunków mają zastosowanie do zwrotu przez Korzystającego
Przedmiotu Leasingu w przypadku wystąpienia Szkody Całkowitej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
Korzystający będzie niezwłocznie zawiadamiał Finansującego o każdym zdarzeniu lub okoliczności, które
mają lub mogą mieć wpływ na jego zdolność wykonywania zobowiązań na podstawie Umowy lub innych
Dokumentów Leasingu oraz Innych Umów, w tym przez pogorszenie się jego sytuacji majątkowej, a w
szczególności Korzystający zobowiązany jest dostarczać Finansującemu następujące dokumenty:
egzemplarz rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
dany rok obrachunkowy w układzie sporządzonym według wymogów wynikających z właściwych
przepisów, a także poddanego badaniu przez biegłego rewidenta, o ile taki obowiązek jest nałożony na
Korzystającego przez przepisy, w terminie tygodnia po jego zatwierdzeniu przez właściwy organ
Korzystającego, przy czym o ile obowiązek zatwierdzenia lub publikacji wynika z przepisów prawa, nie
później niż w terminie miesiąca od dnia, w którym upływa termin jego zatwierdzenia lub publikacji;
egzemplarz bilansu oraz rachunku zysków i strat lub sprawozdania w formacie F-01/ I-01-Sprawozdanie o
przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środkach trwałych, sporządzanych za dany
kwartał oraz zatwierdzonych przez właściwy organ Korzystającego, każdorazowo na żądanie Finansującego
w terminie do 45 dni od dnia końca danego kwartału lub publikacji w przypadku gdy taki obowiązek wynika
z przepisów prawa,
inne dokumenty finansowe zgodne z formą prowadzonej księgowości, wskazane przez Finansującego i
niezbędne do oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Korzystającego.
Wszystkie oświadczenia związane z Umową, w tym Powiadomienie o Odbiorze, oraz Faktury będą
przekazywane faksem, pocztą elektroniczną (na wskazany w Umowie adres, o ile Korzystający wyraził
zgodę w Umowie), listem poleconym, kurierem lub osobiście odpowiednio na adres Korzystającego bądź
Finansującego wskazany w Umowie lub na inny adres przesłany drugiej stronie Umowy na piśmie lub
ujawniony w aktualnym rejestrze przedsiębiorców bądź za pośrednictwem EBOK lub Portalu Banku (o ile
Korzystający wyraził zgodę w Umowie). Oświadczenie lub Faktura wysłane faksem lub pocztą elektroniczną
– będą uznane za doręczone w dniu wysłania faksu lub wyjścia wiadomości od Finansującego na wskazany
przez Korzystającego w Umowie serwer pocztowy (adres e-mail), a w przypadku wysłania listem
poleconym, przez kuriera lub przekazania osobiście – będą uznane za doręczone w dniu doręczenia.
Oświadczenie lub Faktura umieszczone na EBOK lub Portalu Banku – będą uznane za doręczone w dniu
opublikowania na EBOK lub Portalu Banku. Zgoda na wystawianie i przesyłanie Faktur w formie
elektronicznej pozostanie aktualna i obejmie również Inne Umowy zawarte przez Korzystającego. W
przypadku zmiany adresu do doręczeń, adresu poczty elektronicznej lub numeru faksu Strona Umowy,
której zmiana dotyczy, obowiązana jest do poinformowania na piśmie drugiej Strony o tej zmianie.
W przypadku zmiany adresu Finansującego obowiązek poinformowania Korzystającego zostanie
wykonany również z chwilą doręczenia Korzystającemu Faktury dotyczącej należności wynikającej z
Umowy i zawierającej nowy adres Finansującego. W przypadku niepoinformowania drugiej strony Umowy
o zmianie adresu (adresu poczty elektronicznej, numeru faksu) oświadczenie lub Faktura przesłane na
dotychczas wskazany adres (adres poczty elektronicznej, numer faksu) będą uznane za skutecznie
doręczone z dniem wysłania. W przypadku, gdy Korzystający odmawia przyjęcia oświadczenia lub Faktury,
przesłanego mu w jeden ze sposobów wskazanych powyżej, pismo zwrócone do Finansującego z adnotacją
o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy uznane będzie za doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez
adresata. Próba doręczenia oświadczenia lub Faktury, na dotychczas wskazany adres Korzystającego,
pomimo nieobecności adresata lub zmiany jego adresu, co zostanie potwierdzone protokołem notarialnym,
uznana będzie za doręczenie pisma w dniu sporządzenia protokołu.
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11.12

W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza
to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy. Postanowienie nieważne lub nieskuteczne
zostaje zastąpione przez inne dopuszczalne prawnie postanowienie, które ze względu na swój cel społecznogospodarczy zbliża się najbardziej do nieważnego lub nieskutecznego postanowienia Umowy.
Korzystający nie może dokonać cesji lub przeniesienia swoich praw lub zobowiązań wynikających z
Dokumentów Leasingu, bez zgody Finansującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Korzystający prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może ustanowić zapis windykacyjny lub
powołać zarządcę sukcesyjnego (o ile będzie to dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów
prawa), co pozwoli w razie śmierci Korzystającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na
kontynuowanie Umowy. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w przypadku
braku przesłania Finansującemu potwierdzenia powołania zarządcy sukcesyjnego lub ustanowienia zapisu
windykacyjnego i oświadczenia zapisobiercy o przyjęciu zapisu złożonego w formie wymaganej prawem
najpóźniej w terminie 2 miesięcy od śmierci Korzystającego, Umowa wygasa w Dacie Wymagalności Opłaty
Leasingowej należnej po upływie 2 miesięcy od dnia śmierci Korzystającego, a spadkobiercy Korzystającego
są zobowiązani do natychmiastowego zwrotu Przedmiotu Leasingu na zasadach określonych w § 10
powyżej i do rozliczenia z Finansującym zobowiązań wynikających z Umowy zgodnie z postanowieniami §8
Ogólnych Warunków, w tym zobowiązania do zapłaty Odszkodowania oraz Innych Kosztów.
Korzystający wyraża zgodę na udostępnianie przez Finansującego Podmiotom z Grupy ING oraz podmiotom
współpracującym z Finansującym w ramach wykonywania Umowy (np. doradcy podatkowi, doradcy
prawni, rejestratorzy, firmy windykacyjne, ubezpieczyciele, agenci/brokerzy ubezpieczeniowi, audytorzy,
pośrednicy handlowi, w tym podmioty świadczące usługi również na zasadzie outsourcingu w ramach
samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej) treści Dokumentów Leasingu i informacji
związanych z Umową (w tym otrzymanych od Korzystającego informacji poufnych i/lub stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa). Finansujący zobowiąże podmioty współpracujące (w łączących Finansującego
i podmioty współpracujące umowach) do zachowania w poufności powierzonych im informacji.
Procedura składania i rozpatrywania reklamacji
W przypadku niezadowolenia Korzystającego z usług świadczonych przez Finansującego, Korzystający
uprawniony jest do złożenia reklamacji w jednostce obsługującej klientów składających reklamacje lub inne
zgłoszenia. Jednostką dedykowaną do obsługi reklamacji i innych zgłoszeń jest Zespół Obsługi Klienta, ul.
Puławska 2, 02-566 Warszawa.
Reklamacje mogą być składane:
elektronicznie – poprzez formularz zgłoszenia reklamacji dostępny na stronie internetowej Finansującego
w zakładce http://www.inglease.pl/reklamacje, albo w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres
bok@inglease.pl;
pisemnie – osobiście, w jednostce obsługującej klientów składających reklamacje lub inne zgłoszenia, o
której mowa w § 11.7 powyżej, albo listownie na adres ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta, ul.
Puławska 2, 02-566 Warszawa;
ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii 801 200 111, albo osobiście do protokołu podczas wizyty
Korzystającego w podanej powyżej jednostce obsługującej klientów zgłaszających reklamacje lub inne
zgłoszenia.
Reklamacja powinna zawierać: (i) opis zdarzenia, którego dotyczy, (ii) wskazanie zastrzeżenia co do usług/i
oferowanych/ej przez Finansującego i (iii) wyraźne wskazanie roszczenia Korzystającego względem
Finansującego (tj. czego Korzystający żąda od Finansującego).
Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez
Finansującego.
Korzystający będzie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Finansującego w terminie 30
dni od dnia jej otrzymania poprzez: (i) list polecony lub (ii) wiadomość email, wysłaną na adres wskazany
przez Korzystającego w Umowie – na co niniejszym Korzystający wyraźne udziela zgody. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
W przypadku bardziej skomplikowanych przypadków uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i
udzielenie odpowiedzi w podanym wyżej terminie tj. przed upływem trzydziestodniowego terminu,
Finansujący zawiadomi Korzystającego w drodze: (i) listu poleconego lub (ii) wiadomości email wysłanej na
adres wskazany przez Korzystającego w Umowie (na co niniejszym Korzystający wyraźne udziela zgody), iż

11.13

11.14
11.15

11.16

odpowiedź będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania przez Finansującego
reklamacji. Zawiadomienie zawierać będzie: (i) informację co do przyczyn opóźnienia, (ii) wskazanie
okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz (iii) określenie przewidywanego
terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
W przypadku uznania przez Finansującego, iż reklamacja jest zasadna, roszczenie podniesione w reklamacji
rozpatrzonej zgodnie z wolą Korzystającego zostanie zrealizowane, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
dnia sporządzenia odpowiedzi na reklamację.
Korzystający niniejszym wnosi o przesyłanie przez Finansującego wszelkiej korespondencji dotyczącej
reklamacji i procedury reklamacyjnej w drodze wiadomości email.
Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza praw Korzystającego wynikających z Ustawy o
reklamacjach i Rzeczniku Finansowym, w szczególności Korzystający, który jest niezadowolony z udzielonej
przez Finansującego odpowiedzi na złożoną przez niego reklamację, może wystąpić z wnioskiem o
rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.
Finansujący zobowiązany jest do stosowania powyższej procedury składania i rozpatrywania reklamacji
wyłącznie wobec klientów, do których Ustawa o reklamacjach i Rzeczniku Finansowym ma zastosowanie.

Niniejsze Ogólne Warunki zostały przyjęte uchwałą Zarządu ING Lease (Polska) Sp. z o.o. nr 14/2019 z dnia 26
lutego 2019 roku i obowiązują od dnia 4 marca 2019 roku.
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