Załącznik nr 2 do umowy leasingu operacyjnego nr
OGÓLNE WARUNKI UMOWY LEASINGU
1. PRZEDMIOT UMOWY LEASINGU
1.1.Przedmiot leasingu od momentu jego nabycia przez Finansującego pozostaje własnością
Finansującego przez cały okres trwania umowy. Postanowienia umowy leasingu z odpowiednimi
zmianami znajdują zastosowanie także do sytuacji, gdy przedmiot leasingu stanowił własność
Finansującego przed datą zawarcia umowy leasingu.
1.2.Korzystający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór Zbywcy i przedmiotu leasingu. Finansujący
nie odpowiada za szkody wynikłe z wad przedmiotu leasingu, ani za przydatność przedmiotu leasingu do
umówionego użytku.
1.3.Korzystający nie jest uprawniony do ustanawiania na przedmiocie leasingu jakichkolwiek praw na
rzecz osób trzecich. Przedmiot leasingu nie może stanowić zabezpieczenia jakichkolwiek zobowiązań
Korzystającego wobec osób trzecich, w tym wobec Skarbu Państwa. Korzystający oświadcza, iż zawiera
niniejszą umowę jako przedsiębiorca, w celu używania przedmiotu leasingu bezpośrednio w ramach
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i przedmiot ten będzie w tym celu wykorzystywany,
także w przypadku nabycia przedmiotu leasingu na zasadach określonych w rozdziale 7.
1.4. Bez zgody, udzielanej przez Finansującego na piśmie pod rygorem nieważności, Korzystający nie
może oddać przedmiotu leasingu do używania osobie trzeciej.
1.5.Finansujący w żadnym przypadku nie jest obowiązany do dostarczenia zastępczego przedmiotu
leasingu.
1.6.Finansujący oświadcza, iż nie korzysta z ulg i zwolnień w podatku dochodowym, o których mowa w
art. 17b ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23b
ustawy z dnia 26.06.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
1.7.Przelew praw Korzystającego z tytułu umowy leasingu na osobę trzecią wymaga każdorazowo zgody
Finansującego udzielanej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. NABYCIE I ODBIÓR PRZEDMIOTU LEASINGU
2.1.Finansujący nabywa przedmiot leasingu na warunkach w pełni znanych Korzystającemu.
2.2.Finansujący zamówi wskazany przedmiot leasingu u Zbywcy po otrzymaniu przez Finansującego
pierwszej raty, kaucji lub innych opłat, o ile są przewidziane w umowie i są wymagalne przed
zaciągnięciem przez Finansującego zobowiązań wobec Zbywcy z tytułu nabycia przedmiotu leasingu oraz
po przedstawieniu przez Korzystającego, nie budzących zastrzeżeń Finansującego, dokumentów
stwierdzających dokonanie wymaganych przez Finansującego zabezpieczeń.
2.3.Szczegółowe warunki nabycia przedmiotu leasingu oraz jego specyfikacja określone zostaną w
odrębnej umowie sprzedaży zawartej między Zbywcą i Finansującym przy udziale Korzystającego z
zastrzeżeniem zdań kolejnych. Finansujący nie ma obowiązku zawarcia umowy ze Zbywcą w formie
pisemnej. Umowa zawarta bez zachowania formy pisemnej zostanie potwierdzona fakturą wystawioną
przez Zbywcę przedmiotu leasingu.
2.4.W przypadku, gdy w terminie 60 dni od dnia wykonania przez Korzystającego obowiązków, o których
mowa w pkt. 2.2. nie zostanie zawarta umowa ze Zbywcą, umowa leasingu wygasa, chyba, że Finansujący i
Korzystający ustalą inaczej.
2.5.W przypadku, gdy Korzystający przez okres, co najmniej 60 dni opóźnia się z wykonaniem
obowiązków, o których mowa w pkt. 2.2., Finansujący może odstąpić od umowy leasingu. Nadto,
Finansującemu przysługuje prawo żądania od Korzystającego zapłaty kary umownej w wysokości 2% ceny
nabycia przedmiotu leasingu od Zbywcy, niezależnie od postanowień pkt. 4.8.
2.6.Odbiór przedmiotu leasingu nastąpi w miejscu i terminie ustalonym przez Finansującego.
2.7.Jeżeli przedmiot leasingu podlega obowiązkowej rejestracji w celu dopuszczenia go do ruchu zgodnie
z przepisami prawa, wraz z wydaniem przez Finansującego na rzecz Korzystającego upoważnienia do
wydania przedmiotu leasingu przez Zbywcę Korzystający staje się posiadaczem zależnym przedmiotu
leasingu, z zastrzeżeniem, że Korzystający będzie uprawniony do korzystania z przedmiotu leasingu po
jego rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Korzystający przyjmuje do wiadomości i
akceptuje, że wydanie przedmiotu leasingu pomiędzy Zbywcą a Finansującym następuje w trybie art. 350
Kodeksu cywilnego, tj. poprzez zawarcie umowy ze Zbywcą i zawiadomienie Korzystającego jako
posiadacza zależnego o przejściu posiadania samoistnego poprzez przesłanie Korzystającemu odrębnego
upoważnienia do korzystania z przedmiotu leasingu według wzoru stosowanego przez Finansującego po
jego rejestracji. Z chwilą udzielenia odrębnego upoważnienia do korzystania dochodzi do wydania
przedmiotu leasingu w wykonaniu umowy leasingu bez konieczności potwierdzenia tego faktu protokołem
odbioru.
2.8. W przypadku jeżeli przedmiot leasingu nie podlega obowiązkowej rejestracji w celu dopuszczenia go
do ruchu zgodnie z przepisami prawa, odbiór przedmiotu leasingu zostanie potwierdzony przez
Korzystającego podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu leasingu. Finansujący może upoważnić
Korzystającego do odbioru przedmiotu leasingu, w tym celu Finansujący wyda Korzystającemu odrębny
dokument upoważnienia do odbioru, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oznaczając
jednocześnie w jego treści termin na dokonanie tego odbioru. Jeżeli Zbywcą jest Korzystający, przedmiot
leasingu pozostaje w posiadaniu Korzystającego jako posiadacza zależnego na podstawie umowy leasingu i
uznaje się za wydany Korzystającemu bez konieczności sporządzania odrębnego protokołu odbioru
przedmiotu leasingu z chwilą nabycia przedmiotu leasingu, chyba, że zawarta pomiędzy Finansującym i
Korzystającym jako Zbywcą umowa sprzedaży przedmiotu leasingu stanowi inaczej.
2.9.W każdym przypadku, gdy wydanie przedmiotu leasingu nie następuje w sposób opisany w pkt 2.7.
Korzystający zobowiązany jest uczestniczyć przy odbiorze przedmiotu leasingu przez Finansującego od
Zbywcy Korzystającemu nie przysługuje prawo do odmowy odbioru przedmiotu leasingu z powodu jego
wad, jeżeli nie zgłosi ich przed podpisaniem protokołu odbioru przez Finansującego i Zbywcę. Jeżeli
Zbywcą jest Korzystający, Korzystający nie ma prawa do odmowy odbioru przedmiotu leasingu z powodu
jego wad. W przypadku upoważnienia Korzystającego do dokonania odbioru przedmiotu leasingu w
imieniu Finansującego zgodnie z pkt. 2.8., Korzystający zobowiązany jest poinformować Finansującego o
dokonaniu odbioru od Zbywcy, a następnie doręczyć Finansującemu, potwierdzający to zdarzenie, protokół
odbioru podpisany przez Korzystającego i Zbywcę. Jeżeli Korzystający, upoważniony do obioru przedmiotu
leasingu przez Finansującego, nie doręczy protokołu odbioru, w terminie 7 dni od ustalonej zgodnie z pkt
2.6. daty jego dokonania Finansujący ma prawo obciążyć Korzystającego karą umowną w wysokości 100
zł za każdy dzień opóźnienia. Z pierwszym dniem przypadającym po bezskutecznym upływie terminu
określonego przez Finansującego zgodnie z pkt 2.6. przedmiot leasingu uważa się za odebrany przez
Korzystającego do używania na podstawie umowy leasingu.
2.10.Korzystający dokona odbioru przedmiotu leasingu na swój koszt i ryzyko. W chwili odbioru przedmiotu
leasingu wszelkie ryzyka związane z jego używaniem przechodzą na Korzystającego wraz z pełną
odpowiedzialnością za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie wartości przedmiotu, powstałe w okresie
używania przedmiotu leasingu, oprócz zmniejszenia wartości powstałej wskutek zużycia wynikającego z
prawidłowego używania przedmiotu leasingu. Korzystający odpowiada również wobec osób trzecich za
szkody spowodowane przez przedmiot leasingu w okresie jego używania, przy czym Korzystający, na
pisemne wezwanie Finansującego, jest zobowiązany do pisemnego poinformowania o aktualnej lokalizacji
przedmiotu leasingu w terminie 3 dni od daty wezwania.
2.11.Jeżeli przedmiot leasingu nie zostanie odebrany przez Korzystającego w ustalonym terminie na
skutek okoliczności, za które Korzystający ponosi odpowiedzialność, terminy zapłaty rat wynagrodzenia

pozostają niezmienione, a Korzystający zobowiązuje się uiszczać raty wynagrodzenia poczynając od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonać miał odbioru przedmiotu leasingu, zgodnie z
zasadami określonymi w pkt. 4.1. W przypadku zwłoki w wydaniu lub niewłaściwego wydania przedmiotu
leasingu przez Zbywcę, Finansujący może udzielić Korzystającemu pełnomocnictwa do dochodzenia
roszczeń z tego tytułu. Korzystający nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tego tytułu wobec
Finansującego.
2.12.W przypadku niewydania przedmiotu leasingu przez Zbywcę w ciągu 30 dni od uzgodnionego
terminu, Finansujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku umowa leasingu
wygasa, a Korzystający zobowiązuje się zapłacić na pisemne wezwanie Finansującego oraz w terminie i
kwocie przez niego wskazanej, odszkodowanie, nie wyższe niż suma kwot wpłaconych przez
Finansującego na rzecz Zbywcy, powiększona o odsetki ustawowe liczone od dnia zapłaty Zbywcy do dnia
zapłaty odszkodowania. Po zapłacie odszkodowania przez Korzystającego Finansujący przeniesie na
Korzystającego wszelkie roszczenia przysługujące Finansującemu wobec Zbywcy.
2.13.W przypadku, gdy Korzystający nie dokona odbioru przedmiotu leasingu lub nie podpisze protokołu
odbioru, pomimo wyznaczenia przez Finansującego dodatkowego terminu, Finansujący ma prawo
wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy w tym trybie
spowoduje konsekwencje opisane w pkt. 10.8. i 10.9.
3. UŻYWANIE PRZEDMIOTU LEASINGU
3.1.Korzystający, we własnym zakresie i na swój własny koszt, zobowiązuje się używać przedmiotu
leasingu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeznaczeniem przedmiotu, instrukcjami
producenta, gwaranta oraz Zbywcy i utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu
eksploatacyjnemu, w szczególności zaś dokonywać obowiązkowych przeglądów wymaganych zgodnie z
warunkami gwarancji i instrukcji obsługi. Konserwacji i napraw przedmiotu leasingu Korzystający
zobowiązany jest dokonywać wyłącznie w autoryzowanych stacjach lub serwisach wskazanych przez
producenta, gwaranta lub Zbywcę przedmiotu leasingu. Konsekwencje nieprzestrzegania powyższego
obciążają w całości Korzystającego i powodują jego odpowiedzialność odszkodowawczą.
3.2.Korzystający dokonuje na swój koszt i odpowiedzialność montażu, instalacji i uruchomienia
przedmiotu leasingu, chyba że umowa ze Zbywcą stanowi inaczej. Finansujący nie ponosi
odpowiedzialności za montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu leasingu, ani za ewentualne szkody
wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wykonania powyższych czynności.
3.3.Korzystający zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszelkich zgód, decyzji i zezwoleń
odpowiednich organów, niezbędnych do używania przedmiotu leasingu. Konsekwencje braku takich zgód
lub zezwoleń obciążają wyłącznie Korzystającego, który z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych roszczeń
w stosunku do Finansującego.
3.4.Korzystający ponosi wszelkie koszty związane z używaniem przedmiotu leasingu, w tym koszty, o
których mowa w pkt. 3.3., koszty serwisu, napraw, przeglądów i konserwacji.
3.5.O ile strony nie uzgodnią inaczej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Korzystający będzie
używał lub przechowywał przedmiot leasingu w miejscu oznaczonym w umowie jako siedziba
Korzystającego. Zmiana miejsca używania przedmiotu leasingu jest możliwa jedynie po pisemnym
wyrażeniu zgody przez Finansującego. Powyższy zapis nie dotyczy przedmiotu leasingu, którego
używanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga zmian miejsca używania. W tym przypadku Finansujący
upoważnia Korzystającego do używania i garażowania przedmiotu leasingu na terenie Polski i innych
krajów europejskich, zgodnie z zakresem ubezpieczenia.
3.6.Korzystający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian, udoskonaleń czy przeróbek przedmiotu
leasingu, ani usuwał czy odłączał jakichkolwiek jego części bez pisemnej (pod rygorem nieważności)
zgody Finansującego. Wszelkie dodatkowe wyposażenie Korzystający nabywa i instaluje na własny
koszt. Wszelkie zmiany i ulepszenia przedmiotu leasingu stają się własnością Finansującego bez
obowiązku rozliczenia się z Korzystającym z tego tytułu.
3.7.Korzystający zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich ciężarów związanych z własnością lub
posiadaniem rzeczy. W przypadku obciążenia Finansującego jakąkolwiek opłatą, podatkiem (w tym
podatkiem akcyzowym) lub karą związaną z przedmiotem leasingu lub jego używaniem, Korzystający
zobowiązuje się do ich niezwłocznego uiszczenia lub, w przypadku ich poniesienia przez Finansującego,
do ich zwrotu Finansującemu w terminie 3 dni od daty pisemnego wezwania. Obowiązek powyższy ciąży
na Korzystającym również po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy leasingu, w odniesieniu do
ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem przedmiotu leasingu, powstałych w okresie jego
używania przez Korzystającego.
3.8.W sytuacji wystąpienia z żądaniem odstąpienia od umowy ze Zbywcą na mocy art. 7098 kodeksu
cywilnego z powodu wad przedmiotu leasingu, o ile uprawnienie Finansującego do odstąpienia wynika z
przepisów prawa lub umowy ze Zbywcą, Korzystający zobowiązany jest przedstawić wraz z tym
żądaniem opinię biegłego rzeczoznawcy, posiadającego wiadomości specjalne niezbędne do
stwierdzenia istnienia i oceny wady uzasadniającej żądanie odstąpienia, potwierdzającą istnienie takiej
wady, oraz dowody zachowania przez Korzystającego wymaganych zgodnie z przepisami prawa aktów
staranności. Korzystający zobowiązany jest do przedstawienia Finansującemu żądania wraz z opinią i
ww. dowodami w terminie, w którym możliwe będzie dokonanie przez Finansującego oceny zasadności
skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ze Zbywcą. W przypadku odstąpienia od umowy ze Zbywcą
przez Finansującego, Korzystający zobowiązuje się zapłacić, na pisemne wezwanie Finansującego i we
wskazanym przez niego terminie i kwocie, odszkodowanie w wysokości równej kwocie bazowej, o której
mowa w pkt 4.9. W przypadku, gdy przedstawiona przez Korzystającego opinia oraz ww. dowody w
ocenie Finansującego okażą się nie wystarczające do odstąpienia od umowy ze Zbywcą, Finansujący
związany jest żądaniem odstąpienia złożonym przez Korzystającego wyłącznie wówczas, gdy wraz z
żądaniem odstąpienia do umowy ze Zbywcą Korzystający wpłacił Finansującemu kaucje na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy ze Zbywcą równą kwocie bazowej, o której
mowa w pkt 4.9. liczonej wg stanu na koniec miesiąca następującego po miesiącu złożenia żądania.
Jeżeli do momentu odstąpienia Finansujący nie uiścił wszystkich płatności na rzecz Zbywcy, do których
był zobowiązany, wysokość kaucji, o której mowa powyżej, ogranicza się do kwoty stanowiącej sumę
kwot wpłaconych przez Finansującego do Zbywcy, powiększonej o odsetki ustawowe liczone od dnia
dokonania poszczególnych płatności na rzecz Zbywcy do dnia dokonania wpłaty kaucji. W przypadku
dokonania przez Korzystającego wpłaty kaucji w wysokości określonej powyżej, zasadność żądania
Korzystającego oraz podstawy odstąpienia od umowy ze Zbywcą nie podlegają badaniu Finansującego,
a Finansujący jest zobowiązany do niezwłocznego odstąpienia od umowy ze Zbywcą oraz potrącenia
wpłaconej kaucji z odszkodowaniem przysługującym Finansującemu w związku z odstąpieniem, równego
kwocie bazowej, o której mowa w pkt. 4.9., które staje się wymagalne z chwilą odstąpienia przez
Finansującego od umowy ze Zbywcą. Z chwilą złożenia wobec Zbywcy oświadczenia o odstąpieniu od
umowy ze Zbywcą Finansujący przelewa, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, na
rzecz Korzystającego prawo do dochodzenia od Zbywcy zwrotu ceny sprzedaży w kwocie uiszczonej
przez Finansującego, a na Korzystającym spoczywa obowiązek zwrotu przedmiotu leasingu do Zbywcy.
4.WYNAGRODZENIE
4.1.Korzystający zobowiązuje się zapłacić Finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie
pieniężne. Ratami wynagrodzenia są: pierwsza rata, raty okresowe i inne raty (o ile są przewidziane w
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umowie). Pierwsza rata jest płatna przed zaciągnięciem przez Finansującego jakichkolwiek zobowiązań
wobec Zbywcy z tytułu nabycia przedmiotu leasingu lub w innym terminie wskazanym przez
Finansującego. Raty okresowe są wymagalne z góry, w terminach i wysokości określonej w umowie
począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po odbiorze przedmiotu leasingu, z zastrzeżeniem
pkt. 2.11.
4.2.Z uwzględnieniem pkt. 4.3. podstawę kalkulacji rat wynagrodzenia stanowi: a) wartość przedmiotu
leasingu tj. suma równowartości ceny przedmiotu leasingu należna Zbywcy, kosztów związanych z
zakupem przedmiotu leasingu, należności publicznoprawnych obciążających Finansującego w związku z
nabyciem przedmiotu leasingu (z wyjątkiem podatku od towarów i usług) oraz b) koszt zaangażowania
pieniądza związanego z płatnościami Finansującego na rzecz Zbywcy, liczonego jako odsetki według
stóp, odpowiednio: WIBOR 1M (w przypadku, gdy raty są wyrażone i płatne w złotych), EURIBOR 1M (w
przypadku, gdy raty są wyrażone lub wyrażone i płatne w EURO) lub LIBOR 1M (w przypadku, gdy raty
są wyrażone lub wyrażone i płatne w innych walutach), obowiązujących w datach dokonywania tych
płatności, powiększonej o pięć punktów procentowych, od kwot i terminów ich wydatkowania przez
Finansującego do dnia odbioru przedmiotu leasingu przez Korzystającego. Wyliczenie ostatecznej
podstawy kalkulacji rat wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu przez Finansującego ostatniej z ww.
płatności bądź w związku z odbiorem przedmiotu leasingu w sytuacji gdy wszystkie płatności do Zbywcy
zostały już w dacie odbioru dokonane. Finansującemu przysługuje prawo do dodatkowego ustalenia
bieżącej podstawy kalkulacji rat wynagrodzenia, wg stanu na dzień odbioru przedmiotu leasingu także
wówczas, gdy nie zostały jeszcze dokonane wszystkie płatności do Zbywcy. Takie korekty podstawy
kalkulacji rat wynagrodzenia nie stanowią zmiany umowy leasingu, o której mowa w pkt. 10.2. W
przypadku, gdy koszt zaangażowania pieniądza związanego z płatnościami Finansującego na rzecz
Zbywcy w związku z nabyciem przedmiotu leasingu, nie zostanie uwzględniony przy wyliczeniu
ostatecznej podstawy kalkulacji rat wynagrodzenia, Finansujący może obciążyć Korzystającego kosztem
zaangażowania pieniądza wystawiając dodatkową fakturę VAT na dodatkową ratę leasingową.
4.3.W przypadku, gdy wynagrodzenie jest wyrażone (umowa denominowana) bądź wyrażone i płatne
(umowa dewizowa) w walucie innej niż PLN w sytuacji gdy waluta ta jest inna niż waluta, w której
Finansujący dokonuje płatności do Zbywcy, a także w sytuacji gdy wynagrodzenie należne
Finansującemu z tytułu umowy leasingu wyrażone jest i płatne w PLN, a płatności do Zbywcy
dokonywane są w innej niż PLN walucie, do wyliczenia w walucie umowy ostatecznej podstawy kalkulacji
rat wynagrodzenia, o której mowa w pkt 4.2., przyjmowany jest kurs kupna (przy umowach
denominowanych i dewizowych) lub sprzedaży (jeżeli w celu ustalenia tej podstawy dokonywane jest
przeliczenie z waluty płatności do Zbywcy na PLN) dewiz Banku Millennium S.A. dla transakcji
leasingowych z daty dokonywania płatności do Zbywcy. Do ustalenia bieżącej podstawy kalkulacji rat
wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 4.2, w części odpowiadającej płatnościom do Zbywcy
przypadającym po dacie odbioru przedmiotu leasingu, ustalony zgodnie z powyższym kurs przyjmowany
jest z daty odbioru przedmiotu leasingu. W przypadku umów opisanych w niniejszym punkcie ostateczny
rozkład okresowych rat wynagrodzenia, w tym także udział jaki pierwsza rata stanowi w całości
wynagrodzenia, określany jest z uwzględnieniem płatności dokonywanej tytułem pierwszej raty, dla której
przyjmowany jest, dla tych celów, kurs kupna bądź sprzedaży (w przypadku gdy wpłata z tytułu pierwszej
raty dokonywana jest w PLN), dewiz Banku Millennium S.A. dla transakcji leasingowych z daty
zaksięgowania tej wpłaty przez Finansującego. Takie korekty, wynikające z opisanego powyżej
ostatecznego wyliczenia podstawy kalkulacji rat wynagrodzenia, czy też ostatecznego rozkładu rat
wynagrodzenia, nie stanowią zmiany warunków umowy opisanej w pkt. 10.2.
4.4.W przypadku, gdy wynagrodzenie jest wyrażone w równowartości waluty obcej (waluta umowy), a
jednocześnie płatne w PLN kolejne okresowe raty wynagrodzenia płatne są w złotych jako równowartość
kwoty waluty obcej podanej w umowie, po przeliczeniu wg kursu sprzedaży dewiz Banku Millennium S.A.
dla transakcji leasingowych, obowiązującego w pierwszym dniu roboczym następującym po 14 dniu
miesiąca poprzedzającego okres, za który wymagalna jest dana rata. W przypadku gdy wynagrodzenie
jest wyrażone i płatne w walucie obcej (tzn. innej niż PLN) wpłaty w innej walucie nie będą zaliczane na
poczet rat wynagrodzenia i nie stanowią zapłaty wynagrodzenia pieniężnego należnego Finansującemu z
tytułu umowy.
4.5.Zapłata rat dokonywana będzie na ostatni wskazany przez Finansującego rachunek bankowy w
walucie określonej w umowie jako waluta płatności. Korzystający zobowiązuje się oznaczyć dowód wpłaty
numerem umowy leasingu. Raty okresowe są wymagalne także wówczas, gdy niezależnie od przyczyny
przedmiot leasingu nie jest używany.
4.6.W przypadku niezapłacenia w terminie jakiejkolwiek należności lub jej części, wynikającej z niniejszej
umowy, Korzystający zobowiązuje się, bez dodatkowego wezwania, wpłacić zaległą kwotę wraz z
odsetkami za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień
opóźnienia, licząc od dnia następującego po dacie wymagalności do dnia zapłaty. Strony niniejszym
wyłączają stosowanie art. 451 kodeksu cywilnego, a Korzystający niniejszym upoważnia Finansującego
do zaliczenia każdej dokonanej przez Korzystającego wpłaty (niezależnie od wskazania Korzystającego
zawartego na przelewie, za wyjątkiem przelewu dokonanego za pomocą polecenia zapłaty) na poczet
dowolnej umowy leasingu, której stroną jest Korzystający, jeśli należności z tej umowy są wymagalne.
Następnie Finansujący ma prawo zaliczyć tę wpłatę na poczet wymagalnych od Korzystającego
należności, w szczególności na: zaległe raty, bieżące raty, niedobory kaucji, inne opłaty, odsetki za
opóźnienie oraz inne koszty (w tym koszty windykacji, koszty sądowe i opłaty egzekucyjne związane z
umową) poniesione przez Finansującego w związku z niewywiązywaniem się przez Korzystającego z
umowy leasingu. W przypadku braku wymagalnych należności z jakiejkolwiek umowy leasingu, której
stroną jest Korzystający, płatność dokonana przez Korzystającego w całości, bądź w części
wykraczającej poza kwoty wymagalnych od Korzystającego należności uznawana jest jako kaucja
gwarancyjna na zabezpieczenie zwrotu przedmiotu leasingu oraz roszczeń, o których mowa w pkt. 7.4 i
7.5.
4.7.Korzystający zobowiązany jest płacić raty w umówionych terminach w walucie, w której zgodnie z
umowa mają być dokonywane płatności (waluta płatności). Jeżeli Korzystający dopuszcza się zwłoki z
zapłatą co najmniej jednej raty, Finansujący wyznaczy Korzystającemu dodatkowy termin do zapłaty
zaległości. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Finansującego terminu, Finansujący ma
prawo wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym.
4.8.Raty, prowizje i inne opłaty (z wyjątkiem kaucji, o której mowa w pkt. 8.1.-8.5.) wpłacone przez
Korzystającego nie podlegają zwrotowi.
4.9.Wszelkie rozliczenia między Finansującym i Korzystającym związane z wypowiedzeniem lub
wygaśnięciem umowy leasingu przed upływem podstawowego okresu jej trwania dokonywane będą w
oparciu o kwotę bazową, stanowiącą równowartość sumy wszystkich przewidzianych w umowie a
niezapłaconych rat (z wyłączeniem tej części rat, o którą ulegałyby one zwiększeniu w związku z
uwzględnieniem kosztów ubezpieczenia lub kosztów podatku od środków transportowych), których termin
wymagalności przypadał po dacie wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy, oraz raty końcowej (wartości
resztowej) określonej w umowie, przeliczonych przy użyciu stopy aktualnej na dzień wypowiedzenia lub
wygaśnięcia, tj. ostatniej przyjętej do przeliczenia rat wynagrodzenia, w sposób określony w umowie, a
następnie zdyskontowanych ww. stopą. W przypadku, gdy wynagrodzenie jest wyrażone (umowa
denominowana) bądź wyrażone i płatne (umowa dewizowa) w walucie obcej, kwota bazowa jest ustalana
w PLN (umowa denominowana) bądź przeliczana na PLN (umowa dewizowa) przy zastosowaniu kursu
sprzedaży dewiz Banku Millennium S.A. dla transakcji leasingowych obowiązującego w dniu wygaśnięcia
lub wypowiedzenia umowy leasingu bądź w dniu wskazanym w wypowiedzeniu umowy (przypadającym

nie później niż 90 dni od daty oświadczenia o wypowiedzeniu umowy). Finansującemu przysługuje prawo
do powiększenia tak ustalonej kwoty bazowej o sumę poniesionych przez Finansującego kosztów
ubezpieczenia lub podatku od środków transportowych dotyczących okresu przypadającego po dacie
wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy leasingu.
4.10.Kaucje gwarancyjne, wpłacane przez Korzystającego na zabezpieczenie zwrotu przedmiotu
leasingu oraz roszczeń Finansującego, o których mowa w pkt 7.4. i 7.5, Finansujący może zaliczyć na
poczet ceny sprzedaży, w przypadku, gdy Korzystający skorzysta z prawa nabycia przedmiotu leasingu
po upływie podstawowego okresu umowy leasingu na zasadach, o których mowa w pkt 7. Kaucję
depozytową wnoszoną przez Korzystającego jednorazowo na zabezpieczenie odbioru przedmiotu
leasingu lub na zabezpieczenie pokrycia ewentualnych szkód w przedmiocie leasingu w oznaczonym
okresie trwania umowy leasingu, Finansujący może zaliczyć – odpowiednio – w przypadku dokonania
odbioru przedmiotu leasingu przez Korzystającego lub bezszkodowego upływu okresu przewidzianego w
umowie leasingu, na poczet należności przysługujących Finansującemu zgodnie z postanowieniami
umowy leasingu. W trakcie obowiązywania umowy leasingu wszelkie kaucje wpłacone przez
Korzystającego Finansujący może zaliczyć na poczet należności i roszczeń wynikających z
niewywiązywania się przez Korzystającego z umowy leasingu lub na poczet odszkodowań i kar
umownych. W takim przypadku Korzystający zobowiązuje się do uzupełnienia kaucji do wysokości
przewidzianej w umowie, wraz z odsetkami naliczonymi wg zasad i wysokości opisanej w pkt. 4.6., w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od wezwania przez Finansującego. Niewykonanie przez Korzystającego
powyższego obowiązku spowoduje konsekwencje opisane w pkt. 10.5.
4.11.Na żądanie Finansującego Korzystający zobowiązuje się do zwrotu Finansującemu wszelkich
udokumentowanych kosztów nieuwzględnionych przy kalkulacji rat wynagrodzenia, a poniesionych przez
Finansującego w związku z nabyciem przedmiotu leasingu, w tym w szczególności przewidzianych w
umowie ze Zbywcą kosztów: zawarcia umowy ze Zbywcą, transportu przedmiotu leasingu, jego montażu
oraz ubezpieczenia na czas transportu i montażu. O koszty, o których mowa powyżej, Finansujący może
powiększyć najbliższą przypadającą do zapłaty ratę wynagrodzenia lub powiększyć wartość przedmiotu
leasingu, o której mowa w pkt. 4.2. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy leasingu, o której mowa w
pkt. 10.2.
4.12.Na żądanie Finansującego Korzystający zobowiązuje się do zwrotu Finansującemu wszelkich
udokumentowanych kosztów nieuwzględnionych przy kalkulacji rat wynagrodzenia, a poniesionych przez
Finansującego w związku z zawarciem umowy leasingu, jej wykonywaniem, wypowiedzeniem,
rozwiązaniem i rozliczeniem, w tym kosztów ustanowienia zabezpieczeń przewidzianych w umowie
leasingu, ubezpieczenia przedmiotu leasingu, wpisu przedmiotu leasingu do urzędowych lub sądowych
rejestrów, a w szczególności kosztów rejestracji przedmiotu leasingu, a także podatków (w tym podatku
od wartości dodanej zapłaconego zgodnie z właściwymi przepisami poza terytorium Polski) i opłat
lokalnych oraz innych kosztów związanych z posiadaniem lub własnością przedmiotu leasingu. O koszty,
o których mowa powyżej, Finansujący może powiększyć najbliższą przypadającą do zapłaty ratę
wynagrodzenia lub osobno obciążyć nimi Korzystającego lub powiększyć wartość przedmiotu leasingu, o
której mowa w pkt. 4.2. Zmiana taka nie stanowi zmiany warunków umowy przewidzianej w pkt. 10.2.
4.13.Za dodatkowe czynności dotyczące w szczególności Korzystającego lub wniosków przez niego
składanych, wykonania umowy ze Zbywcą, związane z umową leasingu lub jej realizacją - Finansujący
pobiera opłaty zgodnie z Tabelą opłat dodatkowych, aktualną w dniu dokonywania danej czynności.
Tabela opłat dodatkowych wraz z listą czynności podlegających opłacie jest publikowana na stronie
internetowej Finansującego www.millenniumleasing.pl, a także jest dostępna w siedzibie Finansującego.
Strony zgodnie postanawiają, iż w sytuacji, w której opisana powyżej czynność dodatkowa (świadczenie
dodatkowe) jest ujęta w Tabeli opłat dodatkowych, a Finansujący nie obciąży Korzystającego taką opłatą
pomimo dokonania tej czynności (spełnienia świadczenia), Finansujący jest uprawniony do podwyższania
wynagrodzenia z tytułu leasingu o kwotę równą wysokości takiej opłaty poprzez zwiększenie okresowej
raty wynagrodzenia. W przypadku, gdy świadczenie jest spełniane przez Finansującego w sposób ciągły,
powiększeniu ulegają raty wynagrodzenia za okres, w którym świadczenie jest przez Finansującego
realizowane.
4.14.W przypadku zmian przepisów, urzędowych interpretacji, pisemnych informacji o zakresie
stosowania przepisów prawa podatkowego lub decyzji pociągających za sobą zwiększenie obciążeń
Finansującego w związku z niniejszą umową, a także w przypadku powstania lub poniesienia przez
Finansującego udokumentowanych dodatkowych kosztów zakupu nie przewidzianych uprzednio i nie
objętych ceną zakupu przedmiotu leasingu (w szczególności cło), raty wynagrodzenia będą zmienione
proporcjonalnie do kwoty poniesionych kosztów dodatkowych. Zmiana wysokości tych rat nie stanowi
zmiany umowy, przewidzianej w pkt. 10.2.
4.15.Jeżeli Finansujący ponosi koszty ubezpieczenia oraz podatku od środków transportowych,
Finansujący może odpowiednio zmienić wysokość rat wynagrodzenia w przypadku zmiany stawek
ubezpieczenia lub stawek podatku od środków transportowych. Zmiana taka nie stanowi zmiany
warunków umowy przewidzianej w pkt. 10.2.
4.16.W przypadku opóźnienia wydania przedmiotu leasingu, koszty finansowe Finansującego wyliczone
wg stopy odsetek określonych w pkt. 4.2., będą traktowane jako koszty dodatkowe zakupu zgodnie z pkt.
4.14.
4.17.O zmianie wysokości rat w przypadkach określonych w pkt. 4.11., pkt. 4.12., pkt. 4.14. pkt. 4.15. i
pkt. 4.16. Korzystający zostanie powiadomiony pisemnie przed terminem kolejnej płatności. Zmiana
wysokości tych rat nie stanowi zmiany warunków umowy, przewidzianej w pkt. 10.2.
4.18.Wyłączone jest potrącanie przez Korzystającego wierzytelności Korzystającego z wierzytelnościami
Finansującego, poza tymi, które zostały pisemnie uznane przez Finansującego lub stwierdzone
prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.
5. UBEZPIECZENIA
5.1.Niezależnie od tego, która ze stron, zgodnie z umową, zobowiązana jest ubezpieczyć przedmiot
leasingu Korzystający zobowiązuje się używać przedmiotu leasingu poza granicami Polski wyłącznie pod
warunkiem, że zapewni na swój koszt właściwe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
używania przedmiotu leasingu oraz pełne ubezpieczenie od kradzieży i uszkodzeń, gdzie
Ubezpieczonym będzie Finansujący. Niedopełnienie powyższego obowiązku przez Korzystającego daje
Finansującemu prawo do wypowiedzenia umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku,
gdy przedmiotem leasingu jest pojazd mechaniczny, podlega on ubezpieczeniu w zakresie
przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa oraz w umowie leasingu, a w szczególności w
zakresie odpowiedzialności z tytułu OC i AC z tym, że jeżeli przedmiot leasingu nie podlega obowiązkowi
ubezpieczenia OC w myśl obowiązujących przepisów, a obowiązek taki powstanie wyłącznie w
następstwie wprowadzenia przedmiotu leasingu do ruchu, to Korzystający ponosi odpowiedzialność za
spełnienie obowiązku ubezpieczenia w tym zakresie.
5.2.Korzystający zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymagań Ubezpieczyciela i Finansującego w
zakresie ubezpieczenia, w szczególności podczas likwidacji ewentualnej szkody. Finansujący nie ponosi
odpowiedzialności za terminowość i sposób likwidacji szkody przez Ubezpieczyciela, a Korzystający
oświadcza, iż to akceptuje.
5.3.Korzystający zobowiązuje się do zabezpieczenia przeciwkradzieżowego przedmiotu leasingu w
zakresie wymaganym przez Ubezpieczyciela oraz Finansującego.
5.4.Korzystający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie wymaganym przez
Ubezpieczyciela, pisemnie powiadomić Ubezpieczyciela i Finansującego o zaistniałej szkodzie oraz
podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu wyegzekwowania od Ubezpieczyciela odszkodowania.
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Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za niedopełnienie lub niewłaściwe dopełnienie obowiązków
wobec Ubezpieczyciela.
5.5.W przypadku powstania szkody w przedmiocie leasingu, Korzystający zobowiązuje się do
przywrócenia przedmiotowi leasingu stanu sprzed szkody i pokrycia kosztów naprawy, chyba że
nastąpiła szkoda całkowita.
5.6.W przypadku szkody Korzystający może zwrócić się o zmianę terminu wymagalności rat na okres
likwidacji szkody, nie dłużej jednak niż o 60 dni. W przypadku wyrażenia przez Finansującego zgody,
zmienione zostaną terminy wymagalności rat wynagrodzenia oraz powiększona zostanie wysokość
każdej z rat pozostałych do zapłaty o 0,05% za każdy dzień zmiany terminu wymagalności. Zmiana taka
nie stanowi zmiany umowy, o której mowa w pkt. 10.2.
5.7.W przypadku szkody częściowej Finansujący może upoważnić Korzystającego na jego pisemny
wniosek do uczestniczenia przy likwidacji szkody oraz – o ile ten nie zalega z zapłatą należności z tytułu
niniejszej umowy i pod warunkiem udokumentowania Finansującemu przywrócenia stanu przedmiotu
leasingu sprzed szkody i pokrycia kosztów jego naprawy – do odbioru odszkodowania. W przypadku, gdy
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie Finansującemu, Finansujący może zadysponować otrzymaną
kwotę odszkodowania przeznaczając ją na pokrycie kosztów przywrócenia przedmiotu leasingu do stanu
sprzed powstania szkody częściowej, o ile Korzystający spełni wskazane powyżej warunki.
Przeznaczając na ten cel otrzymaną kwotę odszkodowania Finansujący dokona jednocześnie potracenia
tej kwoty z należnościami przysługującymi Finansującemu z tytułu umowy leasingu. W przypadku, gdy
wynagrodzenie jest wyrażone (umowa denominowana) bądź wyrażone i płatne (umowa dewizowa) w
walucie obcej, dla dokonywanego potracenia otrzymana kwota odszkodowania zostanie przeliczona na
walutę umowy wg kursu sprzedaży dewiz Banku Millennium S.A. dla transakcji leasingowych z dnia
wpływu odszkodowania na rachunek Finansującego.
5.8.W przypadku otrzymania decyzji Ubezpieczyciela o uznaniu szkody za całkowitą lub potwierdzenia
utraty przedmiotu leasingu w inny sposób z powodów, za które Finansujący nie ponosi
odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa z dniem otrzymania decyzji ubezpieczyciela o uznaniu
szkody za całkowitą lub z dniem uzyskania potwierdzenia utraty przedmiotu leasingu w inny sposób, zaś
Korzystający zobowiązuje się niezwłocznie, bez dodatkowego wezwania, zapłacić wszelkie zaległe
należności wraz z odsetkami wynikającymi z pkt. 4.2.
5.9.Jeżeli w przypadku opisanym w pkt. 5.8. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie Finansującemu,
Korzystający otrzyma rekompensatę do wysokości sumy odszkodowania uzyskanego od Ubezpieczyciela i
kwoty netto uzyskanej ze sprzedaży przedmiotu leasingu, pomniejszonej o kwotę bazową określoną w
pkt. 4.9. powiększoną o odsetki od kwoty bazowej naliczone wg stopy określonej w pkt 4.2 od dnia
wygaśnięcia umowy leasingu do dnia otrzymania odszkodowania przez Finansującego. Rekompensatę
taką Finansujący wypłaci w terminie 14 dni od otrzymania odszkodowania od Ubezpieczyciela, nie
wcześniej jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania ceny sprzedaży przedmiotu leasingu zgodnie z
pkt. 5.13.
5.10.Jeżeli w przypadku opisanym w pkt. 5.8 kwota odszkodowania uzyskanego od Ubezpieczyciela
powiększona o cenę netto uzyskaną ze sprzedaży przedmiotu leasingu będzie niższa od kwoty bazowej,
określonej w pkt. 4.9. powiększonej o odsetki wyliczone w sposób określony w pkt. 5.9., Korzystający
zobowiązuje się zapłacić Finansującemu, na pisemne wezwanie Finansującego, we wskazanym przez
niego terminie i kwocie odszkodowanie nie wyższe, niż różnica powyższych kwot. Korzystającemu w
takim przypadku nie przysługują żadne roszczenia wobec Finansującego.
5.11.Jeżeli Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą, w szczególności z
powodu niedotrzymania warunków ubezpieczenia przez Korzystającego, Korzystający zapłaci
Finansującemu, na pisemne wezwanie Finansującego i we wskazanym przez niego terminie i kwocie,
odszkodowanie nie wyższe niż równowartość kwoty bazowej określonej w pkt. 4.9. powiększonej o
odsetki od kwoty bazowej liczone wg stopy określonej w pkt. 4.2. od dnia wygaśnięcia umowy do dnia
zapłaty, a Finansujący przeniesie na Korzystającego wszelkie prawa do dochodzenia ewentualnych
roszczeń od Ubezpieczyciela. W takim przypadku Korzystającemu nie przysługują żadne roszczenia
wobec Finansującego.
5.12.W przypadku, gdy ubezpieczającym jest Finansujący i Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z
tytułu umowy ubezpieczenia, Finansujący ma prawo zwiększyć każdą z dwunastu następnych
pozostających do zapłaty rat wynagrodzenia w kolejnym okresie ubezpieczenia odpowiednio do
opisanych w załączniku nr 3 do umowy leasingu zmian składek ubezpieczenia. Opisana zmiana rat
wynagrodzenia nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu pkt. 10.2.
5.13.W przypadku, gdy w wyniku likwidacji przez Ubezpieczyciela szkody całkowitej, Ubezpieczyciel
wypłaci odszkodowanie za przedmiot leasingu ale nie przejmie własności pozostałości przedmiotu
leasingu, Korzystający w terminie wskazanym przez Finansującego zobowiązuje się do nabycia
pozostałości przedmiotu leasingu za cenę netto odpowiadającą wartości tych pozostałości określonej
przez Ubezpieczyciela, albo do wskazania osoby trzeciej, która dokona nabycia pozostałości (w tym
także poprzez wyrażenie zgody na sprzedaż pozostałości osobie trzeciej której oferta zostanie wybrana
w ramach aukcji). Finansujący ma prawo sprzedać pozostałości osobie trzeciej, wskazanej przez
Korzystającego, za cenę netto inną niż odpowiadająca wartości pozostałości określonej przez
Ubezpieczyciela, a Korzystający potwierdza powyższe prawo Finansującego i oświadcza, że zrzeka się
jakichkolwiek roszczeń wobec Finansującego z tego tytułu. W przypadku, gdy Korzystający lub osoba
trzecia wskazana przez Korzystającego, nie dokona nabycia pozostałości przedmiotu leasingu w
terminie uzgodnionym z Finansującym, Finansujący może obciążyć Korzystającego karą umowną w
wysokości wartości pozostałości przedmiotu leasingu określonej przez Ubezpieczyciela oraz dokonać
sprzedaży pozostałości przedmiotu umowy leasingu według własnego uznania. Do sprzedaży
pozostałości przedmiotu leasingu znajdują zastosowanie pkt 7.7 i 7.8
6. DOSTĘP FINANSUJĄCEGO DO PRZEDMIOTU LEASINGU
6.1.Finansujący ma prawo kontrolowania w każdym czasie, poprzez upoważnione przez siebie osoby,
sposobu wykorzystania i stanu przedmiotu leasingu oraz dokumentów z nim związanych.
6.2.W przypadku niezapłacenia w terminie jakiejkolwiek należności lub jej części, wynikającej z niniejszej
umowy, Finansujący może wezwać Korzystającego do przekazania przedmiotu leasingu na koszt
Korzystającego do miejsca wskazanego przez Finansującego na okres do uregulowania przez
Korzystającego zaległych należności. Finansujący przyjmując przedmiot leasingu określi termin
wywiązania się ze zobowiązań przez Korzystającego. Uchybienie przez Korzystającego terminowi, o
którym mowa w zadaniu poprzednim stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
6.3.Korzystający upoważnia Finansującego, do wejścia do pomieszczeń lub na teren należący do
Korzystającego lub do pomieszczeń lub na teren, z których Korzystający korzysta i do przejęcia
przedmiotu leasingu, również za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów, na koszt
Korzystającego, w przypadku określonym w pkt. 6.2. oraz w przypadku wypowiedzenia umowy ze
skutkiem natychmiastowym. Korzystający oświadcza, iż w takim wypadku zrzeka się roszczeń o ochronę
posiadania.
7. ZAKOŃCZENIE UMOWY
7.1.Po upływie podstawowego okresu trwania umowy leasingu, a także po upływie okresu przedłużenia
umowy leasingu, o którym mowa w pkt. 7.3. (o ile do takiego przedłużenia dojdzie), Korzystającemu, pod
warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Finansującego z tytułu umowy leasingu oraz
niezalegania z zapłatą jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Finansującego, przysługuje

prawo do nabycia przedmiotu leasingu za cenę określoną w umowie, bądź przedłużenia umowy na
warunkach uzgodnionych między stronami.
7.2.W celu skorzystania z uprawniania do nabycia przedmiotu leasingu, Korzystający zobowiązany jest:
a) nie później niż do 10-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa podstawowy
okres trwania umowy leasingu, złożyć na piśmie, pod rygorem nieważności, wniosek o nabycie
przedmiotu leasingu oraz, b) w terminie zapłaty ostatniej raty okresowej, wpłacić kaucję gwarancyjną w
wysokości równej cenie sprzedaży brutto, określonej w umowie, na zabezpieczenie zwrotu przedmiotu
leasingu oraz roszczeń, o których mowa w pkt 7.4 i 7.5.
7.3.W przypadku, gdy w terminie określonym w pkt. 7.2., Korzystający nie złoży wniosku o nabycie
przedmiotu leasingu, nie dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej w terminie i kwocie określonej w pkt. 7.2., w
dacie zakończenia umowy, nie ureguluje wszystkich należności wynikających z umowy lub innych
wymagalnych należności wobec Finansującego, albo nie zdecyduje się przedłużyć umowy leasingu na
warunkach odrębnie uzgodnionych pomiędzy stronami, co zostanie potwierdzone pod rygorem
nieważności na piśmie w postaci aneksu do niniejszej umowy, umowa leasingu ulega przedłużeniu na
okres kolejnych 6 miesięcy, na zasadach określonych w niniejszej umowie, przy czym rata
wynagrodzenia w okresie przedłużenia równa będzie 120% wysokości ostatniej raty okresowej pierwotnie
ustalonego podstawowego okresu trwania, wyliczana na dotychczasowych zasadach. Takie przedłużenie
nie wymaga dodatkowych oświadczeń stron i nie stanowi zmiany warunków umowy w rozumieniu pkt.
10.2
7.4.Jeżeli przed upływem okresu przedłużenia, o którym mowa w pkt. 7.3. Korzystający nie spełni
obowiązków określonych w pkt. 7.2. lub zalegać będzie z zapłatą jakichkolwiek należności z tytułu
umowy lub innych wymagalnych należności wobec Finansującego, umowa leasingu wygasa z ostatnim
dniem upływu 6 miesięcznego okresu przedłużenia, a Korzystający zobowiązany jest do zwrotu
przedmiotu leasingu. Korzystający zobowiązuje się zwrócić kompletny przedmiot leasingu Finansującemu
do miejsca na terenie Polski przezeń wskazanego, na własny koszt i ryzyko, w terminie 3 dni roboczych
od daty wygaśnięcia umowy leasingu oraz uregulować wszelkie wymagalne zobowiązania wobec
Finansującego. Korzystający zobowiązuje się zwrócić przedmiot leasingu w stanie odpowiadającym
normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu wraz ze wszystkimi instrukcjami obsługi i innymi dokumentami
związanymi z przedmiotem leasingu, w stanie technicznym odpowiadającym normlanemu zużyciu
eksploatacyjnemu, bez jakichkolwiek oznaczeń firmowych i reklamowych. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia, nadmiernego zużycia lub dokonania nie uzgodnionej z Finansującym wymiany części,
Korzystający zobowiązany jest do zapłaty Finansującemu odszkodowania w wysokości odpowiadającej
kosztom doprowadzenia przedmiotu leasingu do stanu odpowiadającego normalnemu zużyciu
eksploatacyjnemu.
7.5.W przypadku, gdy umowa leasingu wygaśnie zgodnie z pkt. 7.4. lub, gdy z przyczyn nie leżących po
stronie Finansującego, przedmiot leasingu nie zostanie nabyty przez Korzystającego, Korzystający
zobowiązuje się, na pisemne wezwanie Finansującego, zapłacić Finansującemu - we wskazanym przez
niego terminie i kwocie - odszkodowanie nie wyższe niż cena sprzedaży określona w umowie leasingu.
Odszkodowanie pomniejszone zostanie o kwotę uzyskaną ze zbycia przedmiotu, po uwzględnieniu
poniesionych przez Finansującego kosztów odbioru i zbycia przedmiotu leasingu. W przypadku, gdy
Korzystający nie zapłaci odszkodowania w ww. terminie i kwocie, Finansującemu przysługuje prawo do
odsetek od kwoty odszkodowania, wyliczonych w sposób określony w pkt. 4.6.
7.6.Do chwili zwrotu przedmiotu leasingu lub jego sprzedaży przez Finansującego odpowiedzialność oraz
wszelkie koszty i ryzyka związane z przedmiotem ponosi Korzystający.
7.7.Przedmiot leasingu pozostaje własnością Finansującego do dnia uznania rachunku bankowego
Finansującego kwotą ceny sprzedaży.
7.8.W przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu Korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszego
rozdziału, strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Finansującego z tytułu rękojmi.
8. KAUCJA GWARANCYJNA I DEPOZYTOWA
8.1.W przypadku, gdy umowa przewiduje kaucję gwarancyjną na zabezpieczenie płatności rat
wynagrodzenia lub innych roszczeń Finansującego, kaucję depozytową na zabezpieczenie odbioru
przedmiotu leasingu lub na zabezpieczenie pokrycia ewentualnych szkód w przedmiocie leasingu w
oznaczonym okresie trwania umowy leasingu płatne jednorazowo, Korzystający przekaże je na rachunek
Finansującego w wysokości wymienionej w umowie przed zaciągnięciem przez Finansującego
zobowiązań wobec Zbywcy przedmiotu leasingu lub w innym terminie, jeżeli strony postanowią inaczej.
8.2.W przypadku, gdy umowa przewiduje kaucję gwarancyjną płatną okresowo, Korzystający
zobowiązany jest wpłacać ją w wysokości określonej w umowie, na rachunek Finansującego, wraz z
każdą ratą okresową określoną w pkt. 4.1.
8.3.Finansujący zwróci Korzystającemu kaucje gwarancyjne po zakończeniu i rozliczeniu umowy
leasingu za wyjątkiem kaucji depozytowej wniesionej na zabezpieczenie odbioru przedmiotu leasingu,
która to kaucja podlega zwrotowi po dokonaniu odbioru przedmiotu leasingu potwierdzonego
podpisaniem odpowiedniego protokołu odbioru zgodnie z postanowieniami umowy leasingu, a także
kaucji depozytowej wniesionej na zabezpieczenie pokrycia ewentualnych szkód w przedmiocie leasingu
w oznaczonym okresie trwania umowy leasingu, która to kaucja podlega zwrotowi w przypadku nie
wystąpienia szkody w przedmiocie leasingu, w okresach miesięcznych i w wysokościach określonych w
umowie leasingu.
8.4.Kaucje stanowią własność Korzystającego do czasu odbioru przedmiotu leasingu (w przypadku kaucji
wnoszonej na zapieczenie odbioru przedmiotu leasingu), przez okres oznaczony w umowie leasingu (w
przypadku kaucji j wnoszonej w celu pokrycia ewentualnych szkód w przedmiocie leasingu), a w
przypadku kaucji depozytowych przez cały okres trwania umowy leasingu, z zastrzeżeniem pkt. 4.10. w
przypadku kaucji gwarancyjnych.
8.5.Kaucja gwarancyjna i kaucja depozytowa są rozliczane w walucie umowy.
9. DORĘCZENIA
9.1.Wszelkie zawiadomienia dotyczące niniejszej umowy powinny być dokonywane za pośrednictwem
poczty kurierskiej lub listów poleconych, przy czym pismo nie odebrane od kuriera lub awizowane i nie
podjęte w terminie. albo wysłane na ostatni znany adres, po 14 dniach od wysłania - uznaje się za
prawidłowo doręczone. Wysłanie lub udostępnienie zawiadomienia telefaxem, na adres email lub na numer
telefonu wskazane przez Korzystającego lub w inny uzgodniony przez strony sposób nie zwalnia z
obowiązku opisanego w zdaniu poprzedzającym, za wyjątkiem faktur, innych dokumentów księgowych
oraz upoważnień do korzystania z przedmiotu leasingu wskazanych w pkt 2.7. przesyłanych lub
udostępnianych Korzystającemu przez Finansującego.
9.2.Korzystający zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Finansującego o każdorazowej
zmianie swojej siedziby i adresu dla doręczeń. Brak zawiadomienia o zmianie adresu lub miejsca
używania, bądź garażowania przedmiotu leasingu może być uznany przez Finansującego za naruszenie
zobowiązań Korzystającego uzasadniające wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, a nadto
powoduje, że korespondencja wysłana na adresy wskazane w umowie leasingu lub ostatnim
zawiadomieniu o zmianie siedziby lub adresu dla doręczeń jest uznana za doręczoną skuteczne w terminie
14 dni od daty wysłania.
9a. PROCEDURA REKLAMACYJNA
9a.1 W przypadku ewentualnych zastrzeżeń Korzystającego do usług świadczonych przez Finansującego,
Korzystający może złożyć reklamację: a) podczas wizyty w każdej z jednostek Finansującego obsługującej
klientów – ustnie do protokołu lub składając pisemną reklamację na ręce pracownika Finansującego; b)
przesyłając pisemną reklamację na adres siedziby Finansującego; Millennium Leasing sp. z o.o.
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Centrala-Reklamacje, ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa; c) telefonicznie na numer infolinii 801 681 188
(infolinia), w godzinach od 8:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy, d) w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego zamieszczonego w
serwisie eBOK, dostępnym na stronie internetowej Finansującego: www. millennium-leasing.pl (dla
Korzystających, którzy uzyskali dostęp do serwisu eBOK). Zmiana adresu siedziby Finansującego, a także
wskazanych powyżej numeru infolinii oraz miejsca, w którym udostępniany jest formularz reklamacyjny,
nie stanowi zmiany umowy leasingu, o której mowa w pkt. 10.2.
9a.2 Reklamacja powinna zawierać: (i) dane pozwalające na identyfikację Korzystającego, (ii) oznaczenie
umowy zawartej z Finansującym, z którą związane jest zastrzeżenie zgłaszane przez Korzystającego, (iii)
wskazanie zastrzeżenia co do usług/i oferowanych/ej przez Finansującego i (iv) wyraźne określenie czego
Korzystający oczekuje od Finansującego. Finansujący zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadania
przez osobę składającą reklamację odpowiedniego umocowania obejmującego uprawnienie do składnia
reklamacji oraz zgodności danych identyfikujących Korzystającego wskazanych w reklamacji.
9a.3 Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi na reklamacje następuje nie później niż w terminie
30 dni od otrzymania reklamacji, złożonej w jeden ze sposobów wskazanych w pkt. 9a.1.
9a.4 Korzystający niniejszym wnosi o przesyłanie przez Finansującego wszelkiej korespondencji
dotyczącej niniejszej procedury reklamacyjnej w drodze wiadomości email.
9a.5 Korzystający zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w odpowiedzi przekazywanej w: (i)
formie papierowej przesyłanej listownie na adres siedziby przedsiębiorstwa Korzystającego wskazany w
umowie leasingu, (ii) w wiadomości email, wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez
Korzystającego w reklamacji lub (iii) za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
9a.6 W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i
udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt. 9a.3 powyżej, Finansujący w informacji
przekazywanej Korzystającemu w sposób określony w pkt. 9a.5: (i) wyjaśni przyczynę opóźnienia, (ii)
wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz (iii) określi przewidywany
termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania przez
Finansującego reklamacji, złożonej w jeden ze sposobów wskazanych w pkt. 9a.1.
9a.7 Korzystający przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, iż opisana powyżej procedura reklamacyjna
znajduje także zastosowanie do innych umów leasingu (najmu), zawartych z Finansującym, o ile nie
została uwzględniona w ich treści.
9b. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA KLIENTA
9b.1 Klient jest zobowiązany do niewykorzystywania przedmiotu leasingu w jakikolwiek sposób w zakresie
działań wymienionych na Liście Wyłączeń Środowiskowych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
obejmującej:
a) przedsięwzięcia, łączące się ze szkodliwymi lub opartymi na wyzysku formami pracy przymusowej,
pracą dzieci, praktykami dyskryminacyjnymi lub praktykami, które uniemożliwiają pracownikom zgodne z
prawem korzystanie z ich praw do zrzeszania się i rokowań zbiorowych;
b) produkcję lub handel albo wykorzystanie niezwiązanych włókien azbestowych lub produktów
zawierających azbest;
c) przedsięwzięcia zabronione przez ustawodawstwo polskie lub konwencje międzynarodowe,
dotyczące ochrony zasobów bioróżnorodności lub dziedzictwa kulturowego;
d) produkcję lub handel produktami zawierającymi polichlorowane bifenyle (PCB);
e) produkcję lub handel środkami farmaceutycznymi, pestycydami/herbicydami i innymi substancjami
niebezpiecznymi, wycofywanymi z użytku lub zakazanymi w różnych krajach świata;
f)
produkcję lub handel substancjami niszczącymi warstwę ozonową, stopniowo wycofywanymi z
produkcji na mocy porozumień międzynarodowych;
g) handel dziką fauną i florą i ich produktami, będącymi przedmiotem regulacji Konwencji CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
h) połowy ryb w środowisku morskim przy użyciu sieci dryfujących o długości przekraczającej 2,5km;
i)
przewożenie tankowcami ropy lub innych substancji niebezpiecznych bez ważnych certyfikatów IMO International Maritime Organisation;
j)
handel towarami bez wymaganej licencji eksportowej lub importowej bądź innego dowodu
upoważnienia do przewozu udzielonego przez odpowiednie kraje eksportu, importu i, jeśli dotyczy,
tranzytu.
9b.2 Klient jest zobowiązany do uzyskiwania i posiadania wszystkich niezbędnych zezwoleń dotyczących
ochrony środowiska w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
9b.3 Klient jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania majątku, które nie
są przedmiotem żadnej trwającej sprawy sądowej ani innego postępowania dotyczącego kwestii ochrony
środowiska, wszczętego przez jakikolwiek organ władzy publicznej lub jakąkolwiek osobę trzecią, w
zakresie spraw ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa;
9b.4 Klient jest zobowiązany, wykorzystując przedmiot leasingu w prowadzonej działalności gospodarczej,
uwzględniać przepisy ochrony środowiska i prowadzić działalność gospodarczą zgodnie ze wszystkimi
stosownymi ustawami, normami i innymi wymogami regulacyjnymi na szczeblu krajowym i lokalnym w
zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa i zasadami współżycia społecznego.

10.3.Wszelkie wnioski do Finansującego winny być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem ich
nieważności.
10.4.W przypadku wprowadzenia uregulowań prawnych wymagających dokonania zmian w niniejszej
umowie, Korzystający zobowiązany jest do podpisania odpowiedniego aneksu przedstawionego przez
Finansującego. W przypadku niepodpisania aneksu w terminie wskazanym przez Finansującego,
Finansujący ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
10.5.W przypadku, gdy Korzystający nie dokona wymaganych przez Finansującego zabezpieczeń, jak
również w przypadku wygaśnięcia albo zmniejszenia wartości ustanowionych zabezpieczeń i
utrzymywania się takiego stanu, pomimo otrzymania od Finansującego pisemnego wezwania ze
wskazaniem dodatkowego terminu do ich ustanowienia lub uzupełnienia, Finansującemu przysługuje
prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy w tym trybie
spowoduje konsekwencje opisane w pkt. 10.8. i 10.9.
10.6.W przypadku pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Korzystającego, która w ocenie
Finansującego może mieć wpływ na terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań wobec Finansującego,
Finansujący ma prawo wezwać Korzystającego do ustanowienia dodatkowych, wskazanych przez
Finansującego zabezpieczeń do umowy leasingu. Ustanowienie takich zabezpieczeń nie stanowi zmiany
umowy leasingu, o której mowa w pkt. 10.2. W przypadku nieustanowienia przez Korzystającego
dodatkowych zabezpieczeń we wskazanym przez Finansującego terminie Finansującemu przysługuje
prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym wraz z konsekwencjami opisanymi w
pkt. 10.8. i 10.9.
10.7.Finansującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku zgłoszenia wniosku o likwidację Korzystającego oraz w przypadku naruszenia również innych
niż określone w art. 7091 i nast. kodeksu cywilnego warunków niniejszej umowy, a także w przypadku
stwierdzenia, że Korzystający zataja informacje dotyczące swego stanu majątkowego lub prawnego albo
poprzez podawanie niepełnych lub fałszywych danych wprowadza Finansującego w błąd.
10.8.W przypadku wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym niniejszej umowy lub innej umowy
leasingu zawartej z Korzystającym, Finansującemu przysługuje prawo wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym wszystkich umów leasingu zawartych z Korzystającym.
10.9.W przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, Korzystający zobowiązuje się
niezwłocznie zwrócić kompletny przedmiot leasingu na własny koszt i ryzyko, do miejsca (na terenie
Polski) i w terminie wskazanym przez Finansującego, wraz ze wszystkimi instrukcjami obsługi i innymi
dokumentami związanymi z przedmiotem leasingu, w stanie technicznym odpowiadającym normlanemu
zużyciu eksploatacyjnemu, bez jakichkolwiek oznaczeń firmowych i reklamowych oraz zapłacić wszelkie
zaległe należności wraz z odsetkami, wynikającymi z pkt. 4.6. Jeżeli kwota netto uzyskana ze sprzedaży
przedmiotu leasingu (lub wartość netto tego przedmiotu leasingu przyjęta w kolejnej umowie leasingu)
będzie niższa od kwoty bazowej, o której mowa w pkt. 4.9. Korzystający zobowiązuje się zapłacić, na
pisemne wezwanie Finansującego i we wskazanym przez niego terminie i kwocie, odszkodowanie nie
wyższe niż różnica pomiędzy kwotą bazową a uzyskaną ceną netto sprzedaży przedmiotu leasingu (lub
wartością netto tego przedmiotu przyjętą w kolejnej umowie leasingu), powiększone o odsetki wg stopy
przewidzianej w pkt. 4.6., liczone od kwoty bazowej poczynając od dnia wypowiedzenia umowy do dnia
dokonania zapłaty. Korzystającemu w takim przypadku nie przysługują żadne roszczenia wobec
Finansującego. Postanowienia punktu 7.4. stosuje się odpowiednio.
10.10.W przypadku, gdy przedmiot leasingu nie zostanie zwrócony do miejsca i w terminie wskazanym
przez Finansującego lub nie zostanie sprzedany (lub przekazany do używania w kolejnej umowie
leasingu) przez Finansującego w terminie 30 dni od daty zwrotu przedmiotu leasingu, Korzystający
zobowiązuje się zapłacić Finansującemu, na pisemne wezwanie Finansującego i we wskazanym przez
niego terminie i kwocie, odszkodowanie nie wyższe niż równowartość kwoty bazowej powiększonej o
odsetki wg stopy przewidzianej w pkt. 4.6., liczone od kwoty bazowej, poczynając od dnia wypowiedzenia
umowy do dnia dokonania zapłaty. W takim przypadku Korzystającemu nie przysługują żadne roszczenia
wobec Finansującego.
10.11.W przypadku, gdy Korzystający stanie się niewypłacalny lub jest zagrożony niewypłacalnością,
umowa leasingu ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z dniem osiągnięcia przez
Korzystającego stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością, chyba, że w ocenie
Finansującego nie będzie zagrożenia utraty przez Korzystającego zdolności do wykonywania jego
wymagalnych zobowiązań.
10.12.Korzystający wyraża zgodę na zasięganie wszelkich informacji o Korzystającym oraz na
przetwarzanie danych osobowych Korzystającego i osób uprawnionych do jego reprezentowania,
związanych z prowadzoną przez Korzystającego działalnością gospodarczą. Korzystający wyraża zgodę
na przetwarzanie przez Finansującego, Bank Millennium S.A. oraz podmioty zależne i stowarzyszone z
Bankiem Millennium S.A. dokumentów, danych i informacji uzyskiwanych w związku z zawarciem i
realizacją niniejszej umowy, jak również na przekazywanie tych dokumentów danych i informacji między
ww. podmiotami. Informacje uzyskane w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy mogą zostać
wykorzystane do zawarcia innych umów z podmiotami grupy Banku Millennium S.A. Korzystający wyraża
zgodę na wykorzystywanie przekazanych danych do przesyłania materiałów reklamowych Millennium
Leasing sp. z o.o. i Banku Millennium S.A. oraz podmiotów zależnych i stowarzyszonych z Bankiem
Millennium S.A. Korzystający upoważnia Finansującego do udzielania informacji o Korzystającym, jako o
podmiocie używającym przedmiot leasingu, wszelkim osobom i instytucjom, które naliczą opłaty związane
z używaniem przedmiotu leasingu w okresie obowiązywania umowy i obciążą tymi opłatami
Finansującego lub zwrócą się do Finansującego o udostępnieniem informacji o podmiocie użytkującym
przedmiot leasingu. Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu prowadzenia
marketingu bezpośredniego usług lub produktów oferowanych przez Finansującego, Bank Millennium S.A.
oraz podmioty zależne i stowarzyszone z Bankiem Millennium S.A oraz na otrzymywanie informacji
handlowych lub marketingowych przez aplikacje mobilne, sms, pocztę elektroniczną, czat oraz każdy inny
kanał elektroniczny lub środek umożliwiający przesyłanie wiadomości na odległość pomiędzy komputerami
lub innymi urządzeniami elektronicznymi. Korzystający wyraża zgodę na używanie telefonu oraz innych
telekomunikacjach urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących w celu
przekazywania komunikatów głosowych w ramach marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243).
10.13.Na czas trwania umowy Korzystający nieodwołalnie upoważnia Finansującego do wystawiania
faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez swojego podpisu i zobowiązuje się je przyjmować.
10.14. Strony zgodnie potwierdzają, iż oddanie przedmiotu leasingu do używania dokonywane na
podstawie niniejszej umowy następuje na zasadach określonych w kodeksie cywilnym w przepisach o
umowie leasingu (rozdział XVII(1) księgi trzeciej kodeksu cywilnego). W kwestiach nieuregulowanych
niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, w tym w szczególności i w pierwszej kolejności
przywołane powyżej wszystkie przepisy o umowie leasingu.
10.15.Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby
Finansującego.
10.16.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Finansującego i jeden
dla Korzystającego.

WERSJA INFORMACYJNA

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE
10.1.Korzystający w całym okresie trwania umowy będzie przesyłał w terminie do końca czwartego
miesiąca po zakończeniu roku obrotowego pełne sprawozdanie finansowe tj. bilans, rachunek zysków i
strat oraz opinię i raport biegłego rewidenta za rok ubiegły, o ile Korzystający jest zobowiązany do ich
sporządzania. Ponadto Korzystający będzie przesyłał Finansującemu, do końca miesiąca następującego
po każdym kwartale kalendarzowym, a także na każde wezwanie Finansującego, sprawozdanie
finansowe GUS F-01 (jeśli nie jest ono sporządzane - deklaracje podatkowe) za poprzedni kwartał oraz
inne dane finansowe określone przez Finansującego. Korzystający zobowiązuje się ponadto do
niezwłocznego informowania Finansującego o pogorszeniu swojej sytuacji finansowej. W przypadku nie
przesłania Finansującemu w powyższym terminie dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie,
Finansujący może wezwać Korzystającego do przesłania powyższych dokumentów w dodatkowym
terminie nie krótszym, niż 21 dni. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu przesłania
dokumentów Finansujący ma prawo obciążyć Korzystającego karą umowną w wysokości dwukrotności
okresowej raty wynagrodzenia przypadającej do zapłaty w miesiącu wysłania przez Finansującego
wezwania do przesłania powyższych dokumentów.
10.2.Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
w postaci aneksu podpisanego przez należycie umocowanych przedstawicieli obu stron, z wyłączeniem
przypadków opisanych w rozdz. 4, rozdz. 5, pkt. 9a.1 i pkt. 10.6.

Przyjmuję do wiadomości treść umowy leasingu wraz z załącznikami

............................................................................................................................. ..
(podpis Korzystającego)

Zgodnie z treścią ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych treść Ogólnych Warunków Umowy Leasingu stanowi własność intelektualną Millennium Leasing sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub
fragmentów w celach innych niż zawarcie i realizacja umowy z Millennium Leasing sp. z o.o. bez jej zgody jest zabronione.
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