Wniosek o zmianę harmonogramu Opłat Leasingowych
w związku z COVID-19
Do:
ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
(„ING Lease”)

WNIOSEK O ZMIANĘ HARMONOGRAMU OPŁAT LEASINGOWYCH
(gdy opcje wyboru - wstaw „x” we właściwym polu)
Dane teleadresowe Korzystającego:
Nazwa:
Adres:
E-mail:
Osoba do kontaktu (nr telefonu):
W związku z sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19, a w konsekwencji prognozowanym znaczącym
spadkiem przychodów mojej firmy w bieżącym okresie, zwracam się z poniższym wnioskiem.
Dotyczy: umowy / umów leasingu o numerach: …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………
Dotyczy: wszystkich umów leasingu zawartych z ING Lease.
Mając na uwadze, że zawieszeniu nie podlegają płatności odsetek oraz inne należności z tytułu umowy / umów
leasingu dla ww. umowy/umów leasingu proszę o:
zawieszenie spłaty części kapitałowej Opłat Leasingowych oraz
wydłużenie okresu leasingu o:

_______ miesięcy (od 1 do 6 miesięcy)

zawieszenie spłaty części kapitałowej Opłat Leasingowych na okres:

_______ miesięcy (od 1 do 6 miesięcy)

Oświadczenia Korzystającego:
- nie jest prowadzone w stosunku do mnie / nas postępowanie: sądowe, arbitrażowe,
administracyjne, karno-skarbowe,
- nie złożono wobec mnie /nas wniosku o ogłoszenie upadłości,
- nie podjęto decyzji / nie wdrożono w stosunku do mnie / nas procesu naprawczego,
restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego lub zawieszenia działalności.
- nie występują aktywne tytuły egzekucyjne na moich rachunkach w kwocie wyższej niż
5000zł.
- w ciągu ostatnich 6 miesięcy Umowa Leasingu nie była przedmiotem cesji.
Świadom odpowiedzialności potwierdzam prawdziwość informacji podanych w
niniejszym Wniosku o zmianę harmonogramu Opłat Leasingowych (Podstawa prawna art. 297 § 1 Kodeksu karnego).

POTWIERDZAM
NIE POTWIERDZAM

POTWIERDZAM

a

Za przyjęcie i rozpatrzenie Wniosku oraz za zmianę harmonogramu nie pobieramy żadnych opłat.
Informacja o rozpatrzeniu Wniosku i decyzji ING Lease zostanie przesłana na ww. adres email.
Ważne:
1. Uwaga ryzyko utraty uprawnień do odliczeń podatkowych obowiązujących przed 1.01.2019r.: gdy przedmiotem leasingu są samochody
osobowe o wartości początkowej powyżej 150 tys. zł (225 tys. zł dla aut elektrycznych) aneks do umowy leasingu zawartej przed 1.01.2019r.
skutkuje ryzykiem utraty przez Korzystającego uprawnień do korzystania z preferencyjnych zasad odliczeń podatkowych.
2. W przypadku gdy umowa leasingu była zabezpieczona poręczonym wekslem własnym in blanco, przedłużenie okresu leasingu wymaga
zaangażowania poręczyciela – oświadczenie/podpis poręczyciela będzie niezbędny na aneksie do umowy leasingu.
3. W przypadku leasingu finansowego, przedłużenie okresu leasingu wymaga wystawienia faktury korygującej do faktury pierwotnej
dokumentującej dostawę Przedmiotu Leasingu oraz Korzystający będzie zobowiązany do dopłaty podatku VAT.
4. Jeśli Korzystający i/lub reprezentant/osoba kontaktowa jest osobą fizyczną to taka osoba fizyczna składając niniejszy Wniosek potwierdza, że
ING Lease jako administrator danych osobowych podał jej informacje dotyczące m.in. celów, podstaw prawnych, zasad przetwarzania danych
osobowych oraz przysługujących jej praw dotyczących przetwarzania jej danych osobowych, dodatkowo informując, że ich treść jest zgodna
z klauzulą informacyjną obowiązującą w ING Lease, dostępną również na stronie www.inglease.pl/klauzule_informacyjne oraz, że podanie
danych osobowych wskazanych w niniejszym Wniosku jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi ING Lease rozpoznanie Wniosku.

Miejscowość, data

INFORMACJE DLA KORZYSTAJĄCEGO
Wniosek prosimy złożyć na EBOK lub na stronie internetowej: https://www.inglease.pl

Osoba składająca Wniosek: ………………

