……………….., dnia ……………..
(miejscowość i data)

Od:

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
(„Korzystający”)

Do:

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

WNIOSEK O WZNOWIENIE UMOWY LEASINGU
(„Wniosek”)

Dotyczy: umowy leasingu operacyjnego/finansowego nr …………………. z dnia …………… roku
(„Umowa Leasingu”)
Wszelkie wyrażenia pisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Umowie Leasingu, chyba
że w niniejszym Wniosku nadano im odmienne znaczenie.
W związku z wypowiedzeniem przez ING Lease Umowy Leasingu na mocy oświadczenia z dnia
…………………….. roku („Oświadczenie”) oraz zamiarem kontynuowania Umowy Leasingu,
Korzystający niniejszym składa wniosek o wznowienie Umowy Leasingu oraz nieodwołalnie
wyraża zgodę na cofnięcie przez ING Lease Oświadczenia.
Jednocześnie Korzystający:
a) nieodwołalnie wyraża zgodę na określenie przez ING Lease na mocy jednostronnego
oświadczenia warunków realizacji zobowiązań Korzystającego wynikających z Umowy
Leasingu w okresie pomiędzy wypowiedzeniem a wznowieniem Umowy Leasingu; oraz
b) zobowiązuje się zwolnić ING Lease z odpowiedzialności i pokryć wszelkie wynikające lub
mające związek z wznowieniem Umowy Leasingu koszty i wydatki wynikające z
obowiązku płacenia podatków i regulowania zobowiązań podatkowych, w tym podatku
dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT, uregulowane, poniesione lub
nałożone w dowolnym czasie na ING Lease, oraz wszelkie koszty i wydatki z tym
związane (w tym koszty związane z postępowaniem administracyjnym i sądowym oraz
koszty zatrudnienia doradców reprezentujących ING Lease w takich postępowaniach);
oraz
c) w przypadku wznowienia Umowy Leasingu zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za
wznowienie Umowy Leasingu wynikającej z obowiązującej w ING Lease w dacie
wznowienia Umowy Leasingu Tabeli Opłat i Prowizji.
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Korzystający wyraża zgodę na cofnięcie Oświadczenia oraz akceptację Wniosku przez ING
Lease poprzez odesłanie do Korzystającego podpisanego i zaakceptowanego przez ING Lease
egzemplarza Wniosku oraz na jednostronne określenie przez ING Lease we wskazanym wyżej
dokumencie daty wznowienia Umowy Leasingu.
w imieniu i na rzecz Korzystającego:

__________________

Dnia:_________________

ING Lease oświadcza, że w związku z naprawą Przypadku Naruszenia Umowy Leasingu
będącego podstawą do wypowiedzenia Umowy Leasingu przez Korzystającego akceptuje
Wniosek Korzystającego o wznowienie Umowy Leasingu, cofa Oświadczenie o wypowiedzeniu
Umowy Leasingu z dnia ………………….. roku i oświadcza, że wznowienie Umowy Leasingu
następuje z dniem ………………….
w imieniu i na rzecz ING Lease:

_______________________

_______________________
(miejscowość i data)
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