Ogólne Warunki Umowy Leasingu Operacyjnego
Złotowego/Denominowanego/Walutowego
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Przedmiotem umowy leasingu operacyjnego jest przekazanie przez Leasingodawcę (dalej: LD) prawa do
używania wybranej przez Leasingobiorcę (dalej: LB) rzeczy (dalej: przedmiotu leasingu) w zamian za umówione raty
leasingowe, które zobowiązuje się uiszczać Leasingobiorca.
2. Umowa leasingu operacyjnego jest zawierana na podstawie wniosku o zawarcie umowy składanego przez LB.
Wniosek o zawarcie umowy leasingowej stanowi ofertę i wiąże LB w czasie 45 dni od momentu jego złożenia LD
wraz z kompletem dokumentów. Jeżeli LD zaakceptuje w powyższym terminie wniosek o zawarcie umowy złożony
przez LB (przyjmie ofertę), to wniosek ten staje się wraz ze złożonymi dokumentami integralną częścią umowy
leasingu operacyjnego. Akceptacji wniosku LD dokonuje podpisując się na nim. Na pisemny wniosek LB, złożony w
terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia oferty, LD zwróci Mu dokumenty złożone wraz z odrzuconym wnioskiem o
zawarcie umowy leasingowej. W braku wniosku o zwrot tych dokumentów podlegać one będą zniszczeniu, zgodnie
z procedurą obowiązującą u LD. Treść Ogólnych Warunków Umowy Leasingu Operacyjnego wiąże LB także przez
okres związania ofertą. Z chwilą akceptacji wniosku przez LD dochodzi do zawarcia umowy leasingowej. Umowa
leasingowa kończy się z upływem ostatniego dnia miesiąca, za który przypadała płatność ostatniej raty leasingowej.
3. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu Operacyjnego jest mowa o LD, to należy przez to
rozumieć finansującego w myśl przepisów tytułu XVII 1 Księgi Trzeciej Kodeksu Cywilnego.
4. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu Operacyjnego jest mowa o LB, to należy przez to
rozumieć korzystającego w myśl przepisów tytułu XVII1 Księgi Trzeciej Kodeksu Cywilnego.
5. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu Operacyjnego jest mowa o umowie leasingu
operacyjnego denominowanego, to należy przez to rozumieć umowę leasingu operacyjnego, w której raty leasingowe
określa się jako równowartość kwot podanych w EURO, USD lub CHF, natomiast ilekroć mowa o umowie leasingu
operacyjnego walutowego, to należy przez to rozumieć umowę leasingu operacyjnego, w której raty leasingowe
określa się w EURO, USD lub CHF. Do leasingu walutowego stosuje się przepisy dotyczące leasingu
denominowanego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.
6. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu Operacyjnego jest mowa o utracie przedmiotu
leasingu, należy przez to rozumieć trwałą utratę posiadania przedmiotu leasingu przez uprawniony do jego
posiadania podmiot, z wyłączeniem czasowej utraty posiadania przedmiotu, w szczególności w wyniku wykonywania
ustawowych obowiązków przez uprawnione organy i instytucje państwowe.
7. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Leasingu Operacyjnego regulują umowę leasingu w rozumieniu postanowień
Tytułu XVII Księgi Trzeciej Kodeksu Cywilnego oraz umowę leasingu operacyjnego w rozumieniu przepisów
podatkowych.
§ 2. LB oświadcza, że przedmiot leasingu jest dobrem niezbędnym do prowadzenia przez niego działalności
gospodarczej i że przedmiot leasingu nie utraci tej cechy w razie nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
leasingowej przez LB na podstawie § 29.
§ 3. Przedmiot leasingu pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością LD. Prawo dokonywania odpisów
amortyzacyjnych przedmiotu leasingu w rozumieniu przepisów podatkowych przysługuje LD. LD jest uprawniony do
trwałego oznakowania przedmiotu leasingu oraz do kontrolowania w każdym czasie przez upoważnione przez siebie
osoby sposobu wykorzystania przedmiotu leasingu oraz dokumentów LB z tym związanych. LB jest zobowiązany
do umożliwienia kontroli sposobu używania przedmiotu leasingu oraz do udostępnienia LD związanych z tym
dokumentów. LD może za zgodą LB umieścić na przedmiocie leasingu reklamę o treści dotyczącej przedsiębiorstwa
LD.
§ 4. 1. LB nie może ustanawiać na przedmiocie leasingu jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, jak również
przenosić na osoby trzecie uprawnień wynikających z niniejszej umowy.
2. LB nie może bez zgody LD udzielonej w formie pisemnej oddawać przedmiotu leasingu w posiadanie osobom
trzecim, przy czym LD może uzależnić wydanie stosownej zgody od przedstawienia przez LB podpisanego przez
zainteresowaną przejęciem posiadania przedmiotu leasingu osobę trzecią upoważnienia dla LD do wejścia do
pomieszczeń tej osoby i przejęcia przedmiotu leasingu, również za pośrednictwem upełnomocnionych osób trzecich,
na wypadek rozwiązania niniejszej umowy leasingu i niezwrócenia przedmiotu leasingu w uzgodnionym terminie
wraz z zastrzeżeniem, iż za wszelkie koszty związane z odbiorem przedmiotu leasingu LB i osoba trzecia
odpowiadają solidarnie.
3. LD może uzależnić wydanie zgody na oddanie przedmiotu leasingu w posiadanie osobie trzeciej od zapłaty zwyżki
składki ubezpieczeniowej, o ile będzie to konieczne dla zapewnienia przedmiotowi leasingu należytej ochrony
ubezpieczeniowej. Zasady określone w § 21 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku udostępnienia przedmiotu leasingu przez LB osobie trzeciej z naruszeniem przepisów ust. 2. lub 3.
powyżej, LD uprawniony będzie do rozwiązania umowy w trybie określonym w §20.
§ 5. LD przysługuje prawo do przelewania praw przysługujących mu z mocy postanowień niniejszej umowy leasingu
operacyjnego na osoby trzecie. Prawo to dotyczy zarówno całości, jak i części praw wynikających z niniejszej umowy
i może być wykorzystane w każdym czasie. Postanowienia art. 509-518 Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.
§ 6. Wyboru przedmiotu leasingu oraz Dostawcy dokonuje na własne ryzyko LB po przeprowadzeniu postępowania
zmierzającego do wyłonienia optymalnej ekonomicznie oferty zgodnej z celami i potrzebami LB. LD nie odpowiada
względem LB za wady przedmiotu leasingu wybranego przez LB. LD nie odpowiada także za przydatność
przedmiotu leasingu do umówionego użytku. Przerwy w eksploatacji przedmiotu leasingu przez LB wynikające z
wad obciążających przedmiot leasingu nie zwalniają LB z obowiązku terminowego uiszczania rat leasingowych na
rzecz LD.
Odbiór przedmiotu leasingu
§ 7. Przeniesienie przez LD na LB posiadania przedmiotu leasingu potwierdzone jest podpisaniem protokołu
zdawczo-odbiorczego, który jest integralną częścią umowy leasingu operacyjnego.
§ 8. 1. LD niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy oraz po uiszczeniu przez LB czynszu inicjalnego (wpłaty
początkowej) wystawi zamówienie na przedmiot leasingu do Dostawcy i nabędzie od niego własność przedmiotu
leasingu. Zamówienie nie będzie wystawione, o ile Dostawca przedmiotu leasingu doręczył wcześniej LD fakturę na
przedmiot leasingu. LB oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy przenoszącej własność przedmiotu leasingu,
zawartej pomiędzy Dostawcą a LD.
2. LD upoważni LB do odbioru przedmiotu leasingu od Dostawcy.
3. Brak wpłaty czynszu inicjalnego (wpłaty początkowej) w ciągu 180 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy uprawnia
LD do złożenia LB jednostronnego oświadczenia o rozwiązaniu tej umowy.
4. W razie wyboru przez LB opcji „Pakiet bezpieczeństwa” LB zobowiązuje się zawrzeć ze wskazanym przez LD
podmiotem umowę o świadczenie usług monitorowania pojazdu na czas trwania umowy leasingu. LB ponosi wszelkie
koszty związane ze świadczeniem usług monitorowania pojazdu określone w tej umowie.
5. W razie wyboru przez LB opcji „Pakiet bezpieczeństwa” LD zobowiązuje się nabyć i zamontować sprzęt niezbędny
do realizacji usług objętych tym pakietem, zaś LB zobowiązuje się udostępnić przedmiot leasingu celem
zamontowania sprzętu niezbędnego do realizacji usług objętych tym pakietem, w terminie wskazanym przez LD,
wskazanemu przez LD podmiotowi.
§ 9. 1. W razie wzrostu ceny zakupu przedmiotu leasingu u Dostawcy, różnicę pomiędzy wartością ofertową
wynikającą z umowy leasingu operacyjnego, a ceną, za jaką LD nabywa przedmiot od Dostawcy, LD doliczy do
wartości ofertowej przedmiotu leasingu. W uzasadnionych przypadkach w razie wzrostu ceny zakupu przedmiotu
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leasingu u Dostawcy, jeżeli LB nie uiścił powstałej różnicy w cenie przedmiotu leasingu, LD może odstąpić od umowy
leasingu poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie nie dłuższym niż 360 dni od zawarcia umowy
leasingu.
2. W razie obniżenia ceny zakupu przedmiotu leasingu u Dostawcy, odpowiedniemu obniżeniu ulegnie wartość
ofertowa przedmiotu leasingu.
§ 10. 1. Warunki gwarancji, termin i miejsce dostawy oraz ewentualne kary za nieodebranie przedmiotu leasingu
określa wybrany przez LB Dostawca. LD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji dostawy,
ani za uchybienia, których dopuści się LB wobec Dostawcy w zakresie realizacji postanowień dotyczących odbioru
przedmiotu leasingu.
2. Jeżeli LB nie odbierze przedmiotu leasingu w terminie wyznaczonym przez Dostawcę, to po upływie tego terminu
LD może rozwiązać umowę leasingu operacyjnego ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku LD
zobowiązuje się zwrócić LB wartość uiszczonych na podstawie zawartej umowy należności, a LB zobowiązuje się
zapłacić na rzecz LD karę umowną w wysokości 2% wartości ofertowej przedmiotu leasingu oraz pokryć koszty
realizacji zamówienia poniesione przez LD, ze szczególnym uwzględnieniem ceny przedmiotu leasingu, którą LD
zapłacił lub do zapłaty której na rzecz Dostawcy jest zobowiązany z tytułu zawartej umowy nabycia własności
przedmiotu leasingu. Strony przewidują umowne prawo potrącenia wzajemnych wierzytelności.
3. Skutki przewidziane w ust. 2 stosuje się także w sytuacji, gdy LB odstąpi od umowy leasingowej przed otrzymaniem
od LD upoważnienia do odbioru od Dostawcy przedmiotu leasingu.
§ 11. Odmowa dostawy przedmiotu leasingu, brak odpowiedzi Dostawcy na zamówienie w terminie 14 dni od daty
złożenia zamówienia lub opóźnienie dostawy o więcej niż miesiąc od podanego przez Dostawcę terminu uprawnia
LD do złożenia LB oświadczenia o odstąpieniu od umowy leasingu, z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji czynsz
inicjalny (wpłata początkowa) ulega zwrotowi, po pomniejszeniu o koszty poniesione przez LD. Na wniosek LB LD
może przeznaczyć tę wpłatę na poczet czynszu inicjalnego do nowej umowy leasingowej. Jednak o ile LD dokonał
już zapłaty w całości lub części za przedmiot leasingu do Dostawcy, to LB pokryje koszty poniesione z tego tytułu
przez LD.
Realizacja umowy
§ 12.1. Wszelkie koszty związane z zachowaniem przedmiotu leasingu w należytym stanie oraz koszty jego
używania ponosi LB. LB jest zobowiązany używać przedmiotu leasingu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób
nie powodujący obniżenia jego wartości ponad normalne zużycie oraz uzgadniać z LD każdą wymianę podzespołów,
bądź inną ingerencję w substancję przedmiotu leasingu. O ile przedmiotem leasingu jest pojazd, jego obowiązkowe
badania techniczne przeprowadza na swój koszt LB, który zobowiązany jest do wysłania LD kopii dowodu
rejestracyjnego pojazdu w terminie 7 dni od przeprowadzenia badania. Niewykonanie obowiązku opisanego w zdaniu
poprzedzającym po dodatkowym bezskutecznym wezwaniu do jego wykonania uprawnia LD do obciążenia LB
dodatkową opłatą w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji, o której mowa w §17 ust. 12 oraz do rozwiązania
umowy leasingu. W razie rozwiązania umowy z przyczyny opisanej w zdaniach poprzedzających postanowienia §20
stosuje się odpowiednio. Pisemnej zgody LD wymagają także ulepszenia przedmiotu leasingu. W razie zwrotu
przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingowej, LD służy prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego
lub zatrzymania ulepszeń bez zwrotu ich wartości na rzecz LB.
2. W razie wyboru przez LB opcji „Pakiet bezpieczeństwa” LB zobowiązany jest również do ponoszenia wszelkich
kosztów związanych z zachowaniem ruchomości wchodzących w skład tego pakietu w należytym stanie oraz do
pokrywania kosztów ich używania.
§ 13. Z chwilą zawarcia przez LD umowy z Dostawcą przedmiotu leasingu na LB przechodzą wszelkie uprawnienia
z tytułu gwarancji i rękojmi, z wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży. Uprawnienia z tytułu rękojmi i
gwarancji nie przysługują LB w stosunku do LD.O ile Dostawcą przedmiotu leasingu jest LD, Strony zgodnie
postanawiają wyłączyć rękojmię z tytułu wad tego przedmiotu.
§ 14. 1. LB jest zobowiązany do informowania LD o wystąpieniu wad przedmiotu leasingu. Realizacja uprawnień z
tytułu rękojmi lub gwarancji następuje na koszt LB.
2. LB może dochodzić usunięcia wad i innych roszczeń gwarancyjnych w autoryzowanych punktach zgodnie z
obowiązującymi warunkami gwarancji ustalonymi przez Dostawcę. Wszelkie naprawy przedmiotu leasingu mogą być
dokonywane tylko w autoryzowanych punktach naprawy. W razie utraty gwarancji, w szczególności z powodu
niewykonywania przeglądów gwarancyjnych w autoryzowanych punktach zgodnie z warunkami gwarancji, LB
odpowiada za szkody powstałe z tego tytułu.
§ 15. 1. Dochodzenie roszczeń z tytułu wad rzeczy, ani inne przerwy w używaniu przedmiotu leasingu nie zwalniają
LB z obowiązku wnoszenia rat leasingowych, ani spełniania innych zobowiązań wynikających z postanowień umowy
leasingu operacyjnego.
2. Na pisemne żądanie LB LD odstąpi od umowy sprzedaży przedmiotu leasingu zawartej z Dostawcą, o ile
uprawnienie do odstąpienia od umowy wynika z przepisów prawa lub postanowień umowy sprzedaży przedmiotu
leasingu.
3. W razie odstąpienia przez LD od umowy z Dostawcą w trybie opisanym w ust. 2, umowa leasingu wygasa, a LD
może żądać od LB natychmiastowej zapłaty wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat
leasingowych, pomniejszonych o dyskonto obliczone wg stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych
obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc wygaśnięcia umowy, a dla umów
leasingu operacyjnego denominowanego i walutowego – pomniejszonych o dyskonto obliczone wg stawki EURIBOR
– dla umów, w których walutą obcą jest Euro lub LIBOR – dla umów, w których walutą obcą jest dolar amerykański
lub frank szwajcarski – w obu przypadkach dla depozytów jednomiesięcznych obowiązującej w ostatnim dniu
roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc wygaśnięcia umowy, oraz o kwotę faktycznie otrzymaną przez LD od
Dostawcy z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży.
4. O ile Dostawca nie zwrócił ceny w całości lub części oraz umowa leasingu została w całości rozliczona zgodnie z
ust. 3, LD na wniosek LB przeleje na rzecz LB prawo do dochodzenia od Dostawcy zwrotu ceny.
Procedura składania i rozpatrywania reklamacji
§ 151. W przypadku niezadowolenia LB z usług świadczonych przez LD, LB będący klientem podmiotu rynku
finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym uprawniony jest do złożenia reklamacji w każdym oddziale LD. Lista
oddziałów przyjmujących reklamacje dostępna jest na stronie internetowej LD pod adresem: www.idealeasing.pl.
Reklamacje mogą być składane:
a) w formie pisemnej – listownie na adres Idea Leasing S.A. Spółka Komandytowa, ul. Strzegomska 42b, 53-611
Wrocław;
b) ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty LB w oddziale przyjmującym reklamacje zgodnie z listą o której
mowa powyżej;
c) w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adresy poczty elektronicznej wskazane dla tego celu na stronie
internetowej LD pod adresem: www.idealeasing.pl.
§ 152.1 Reklamacja powinna zawierać:
a) opis zdarzenia, którego dotyczy,
b) wskazanie zastrzeżenia co do usług świadczonych przez LD oraz
c) wyraźne wskazanie roszczenia LB względem LD (tj. czego klient żąda od LD).
2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez LD.
3. LB będzie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez LD w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania
poprzez:

…………………………………………
podpis LB

a) list polecony lub
b) wiadomość email, wysłaną na adres wskazany przez LB – na co niniejszym LB wyraźnie udziela zgody.
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez LD odpowiedzi przed jego upływem.
5. W przypadku bardziej skomplikowanych przypadków uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie
odpowiedzi w podanym wyżej terminie tj. przed upływem trzydziestodniowego terminu, LD zawiadomi LB w drodze:
a) listu poleconego lub b) wiadomości email wysłanej na adres wskazany przez LB (na co niniejszym LB wyraźnie
udziela zgody), iż odpowiedź będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania przez LD
reklamacji. Zawiadomienie zawierać będzie: a) informację co do przyczyn opóźnienia, b) wskazanie okoliczności,
które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz c) określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia
reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
§ 153 LB niniejszym wnosi o przesyłanie przez LD wszelkiej korespondencji dotyczącej reklamacji i procedury
reklamacyjnej w drodze wiadomości email.
§ 154 Żadne z postanowień umowy nie ogranicza praw LB wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności począwszy
od 1 stycznia 2016 r. LB, który jest niezadowolony z udzielonej przez LD odpowiedzi na złożoną przez niego
reklamację, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.
Zabezpieczenia
§ 16. 1. Na żądanie LD LB wystawi weksel in blanco, który to LD może wypełnić w razie nienależytego realizowania
postanowień niniejszej umowy, zgodnie z treścią deklaracji wekslowej.
2. LD może także żądać innego od powyższego zabezpieczenia należytej realizacji umowy leasingu operacyjnego,
a w szczególności: ustanowienia zastawu na ruchomościach LB, hipoteki na Jego nieruchomościach, poręczenia
osób fizycznych wchodzących w skład organów zarządzających przedsiębiorstw LB lub innych rodzajów
zabezpieczeń. Warunki ustanawiania tych zabezpieczeń oraz zasady ich wykorzystania strony ustalą w odrębnym
porozumieniu.
3. W trakcie trwania umowy leasingowej LB ma obowiązek przedstawiać na pisemne wezwanie LD dokumenty
dotyczące jego sytuacji finansowej oraz prawnej. LD nie ma prawa żądania przedstawienia powyższej dokumentacji
częściej, niż raz na kwartał. Dokumenty winny być doręczone poleconą przesyłką pocztową lub osobiście w terminie
7 dni od daty otrzymania wezwania. Bezskuteczny upływ powyższego terminu uprawnia LD do rozwiązania umowy
leasingowej. Postanowienia § 20 stosuje się odpowiednio.
4. Weksel oddany przez LB LD zwróci wystawcy po zakończeniu umowy leasingowej, o ile LB należycie wykonał jej
treść. W celu odbioru weksla LB wystąpi z pisemnym wnioskiem w terminie 14 dni przed datą planowego zakończenia
umowy leasingowej. Jeżeli LB złoży wniosek o wydanie weksla, to weksel ten będzie wydany do rąk LB lub osoby
przez Niego umocowanej w terminie do 14 dni od daty zakończenia umowy leasingowej. O ile weksel podpisała
więcej niż jedna osoba, będzie on wydany w obecności wszystkich podpisujących. Weksel nieodebrany przez LB w
powyższym terminie oraz weksel, w stosunku do którego LB nie składał wniosku o zwrot będzie przez LD zniszczony
przy udziale notariusza, zgodnie z obowiązującą u LD procedurą niszczenia weksli.
5. O ile w trakcie trwania umowy leasingu operacyjnego którekolwiek z ustanowionych przez LB zgodnie z
postanowieniami ust. 1 lub 2 zabezpieczeń stanie się bezprzedmiotowe lub bezskuteczne, a także w przypadku gdy
zostanie ono uchylone lub jeżeli LD ustali, iż przestało ono spełniać wymagane przez LD warunki, LD może zażądać
od LB ustanowienia innego zabezpieczenia należytej realizacji umowy w stosownej wysokości w terminie 14 dni od
daty otrzymania wezwania w trybie określonym w ust. 3. W przypadku wystąpienia po stronie LB okoliczności, które
w ocenie LD mogą zmniejszać skuteczność czynności zmierzających do zaspokojenia się LD z ustanowionego
zabezpieczenia, termin do przedstawienia innego zabezpieczenia lub usunięcia wskazanych przez LD przeszkód
wynosi 7 dni. Bezskuteczny upływ każdego z powyższych terminów uprawnia LD do rozwiązania umowy leasingowej.
Postanowienia § 20 stosuje się odpowiednio.
Regulowanie opłat
§ 17. 1. Zobowiązania finansowe LB wobec LD obejmują obowiązek uiszczenia czynszu inicjalnego (wpłaty
początkowej), opłaty manipulacyjnej, uiszczania rat leasingowych oraz obowiązek uiszczenia kaucji
zabezpieczającej, a także innych należności określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu
Operacyjnego, w wysokości określonej w Umowie. Z zastrzeżeniem ust. 6, LB uiszcza te opłaty w walucie określonej
w Umowie w kwotach równych wyrażonym w Umowie procentowym częściom wartości umowy leasingu.
2. Wartość umowy leasingu oblicza się:
w przypadku umów leasingu operacyjnego złotowego na podstawie wartości ofertowej przedmiotu
a)
leasingu przeliczonej według kursu sprzedaży dewiz, w których następuje płatność do Dostawcy za
przedmiot leasingu, z tabeli kursowej Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia zapłaty przez LD za przedmiot
leasingu na podstawie wystawionej przez Dostawcę faktury dokumentującej nabycie własności
przedmiotu,
b)
w przypadku umów leasingu operacyjnego denominowanego i walutowego, jeśli płatność za przedmiot
następuje w walucie polskiej, na podstawie wartości ofertowej przedmiotu leasingu przeliczonej według
kursu kupna waluty umowy z tabeli kursowej Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia zapłaty przez LD za
przedmiot leasingu na podstawie wystawionej przez Dostawcę faktury dokumentującej nabycie
własności przedmiotu,
w przypadku umów leasingu operacyjnego denominowanego i walutowego, jeśli płatność za przedmiot
c)
leasingu następuje w walucie innej niż waluta polska oraz innej niż waluta umowy, na podstawie
wartości kalkulacyjnej wyrażonej w walucie polskiej przeliczonej według kursu kupna waluty umowy,
przy czym wartość kalkulacyjną ustala się na podstawie wartości ofertowej przeliczonej według kursu
sprzedaży waluty, w której następuje płatność do dostawcy, w obu przypadkach według kursów z tabeli
kursowej Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia zapłaty przez LD za przedmiot leasingu na podstawie
wystawionej przez Dostawcę faktury dokumentującej nabycie własności przedmiotu,
d)
w przypadku umów leasingu operacyjnego denominowanego i walutowego, jeśli płatność za przedmiot
leasingu następuje w walucie umowy, poprzez przyjęcie że wartość umowy równa jest wartości
ofertowej tj. z zastosowaniem kursu średniego waluty umowy z tabeli kursowej NBP z dnia
poprzedzającego powstanie u Dostawcy w związku z dokonaną dostawą obowiązku podatkowego w
zakresie podatku od towarów i usług.
3. Wartość umowy obliczoną zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej powiększa się o kwotę podatku akcyzowego,
do uiszczenia którego w związku z nabyciem przedmiotu leasingu zobowiązany jest LD, a także o inne niż cena
przedmiotu leasingu koszty poniesione przez LD w związku z jego zamówieniem. Przepis ust. 2 powyżej stosuje się
odpowiednio. W przypadku wyboru opcji „Pakiet bezpieczeństwa” wartość umowy powiększa się również o koszt
pakietu, wskazany w umowie leasingu. Powiększeń, o których mowa w zdaniach poprzedzających, w przypadku
umów leasingu denominowanego i walutowego dokonuje się z zastosowaniem odpowiedniego kursu waluty
opisanego w ust. 2. powyżej.
4. Jeżeli na podstawie umowy zawartej pomiędzy LD, a Dostawcą płatność za przedmiot leasingu dokonywana jest
w kilku częściach, wysokość zobowiązań LB wobec LD, określana jest w oparciu o wartość umowy obliczaną zgodnie
z postanowieniami ustępu 2 i 3 powyżej, jako suma części wartości ofertowej.
5. Na pisemne żądanie LB LD poinformuje LB o wysokości zastosowanego do ustalenia wysokości jego zobowiązań
kursu oraz o wartości umowy pisemnie, wraz z doręczeniem faktury na pierwszą ratę leasingową.
6. Do opłat obliczonych zgodnie z postanowieniami ust. 1 - 4 powyżej oraz ust. 14, LD dolicza podatek od towarów
i usług w odpowiedniej wysokości. W przypadku leasingu walutowego do obliczenia wysokości należnego podatku
od towarów i usług stosuje się średni kurs dewiz wynikający z tabeli kursowej NBP z dnia poprzedzającego dzień
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wystawienia faktury.
7. W umowach leasingu operacyjnego denominowanego zobowiązania finansowe ciążące na LB podane są w
walucie obcej i są płatne w złotych polskich jako równowartość kwoty waluty obcej przeliczanej według kursu
sprzedaży dewiz z tabeli kursowej Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia wystawienia faktury (lub noty) na daną opłatę
leasingową. LD będzie wystawiał faktury na wymienione w ust. 1 opłaty w wysokości równowartości w złotych
polskich kwot obliczonych według kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursowej Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia
wystawienia faktury i do tak ustalonej opłaty doliczany będzie podatek od towarów i usług.
W umowach leasingu operacyjnego walutowego LD będzie wystawiał faktury na wymienione w ust. 1 opłaty w
dewizach, przy czym kwota naliczonego podatku od towarów i usług obliczona na podstawie średniego kursu dewiz
wynikającego z tabeli kursowej NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury wskazana będzie w złotych
i płatna w walucie określonej w umowie.
8. Zobowiązania finansowe LB wobec LD określa:
a)
o ile strony ustalą, że raty leasingowe będą miały nierówną wartość - harmonogram rat leasingowych (dalej:
harmonogram) określony w załączniku stanowiącym integralną część umowy leasingu operacyjnego.
b)
o ile strony ustalą, że raty leasingowe będą miały równą wartość – treść Tytułu “Warunki Finansowe”
zawartego w umowie leasingu operacyjnego.
Niedoręczenie LB faktury przez LD nie zwalnia LB z obowiązku terminowego regulowania opłat wynikających z
umowy. LD ma prawo doręczania LB faktur drogą elektroniczną.
9. LB zobowiązany jest uiścić zaliczkę na czynsz inicjalny i opłatę manipulacyjną w terminie 7 dni od zawarcia umowy
leasingu operacyjnego, nie później jednak, niż w dniu odbioru przedmiotu leasingu od Dostawcy, w wysokości
stanowiącej wyrażoną w procentach i uzgodnioną w umowie leasingu operacyjnego kwotę odpowiadającą części
wartości ofertowej przedmiotu leasingu. O ile wysokość czynszu inicjalnego albo opłaty manipulacyjnej ustalona
zgodnie z ust. 1 i wykazana na stosownej fakturze wystawionej przez LD będzie różna od wysokości zaliczki na
czynsz albo opłatę manipulacyjną uiszczonej przez LB, różnicę stanowiącą nadpłatę LD rozliczy zgodnie z zasadą
opisaną w §18 ust. 1, a różnicę stanowiącą niedopłatę LB zobowiązany będzie uiścić w terminie 7 dni od otrzymania
faktury na kwotę czynszu albo opłaty manipulacyjnej.
10. Raty leasingowe stanowią świadczenie LB wobec LD i są ekwiwalentem za przysługujące LB z mocy zawartej
umowy leasingowej prawo do używania rzeczy cudzej, będącej własnością LD i są płatne za okresy miesięczne, o
ile z harmonogramu spłaty nie wynikają odmienne okresy płatności, z zastrzeżeniem, że o ile którakolwiek z rat
leasingowych wyrażona jest wartością niebędącą liczbą dodatnią, a w przypadku umów, w ramach których LB objęty
został ubezpieczeniem na życie „Z nami bezpieczniej” lub ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego
ubezpieczenia na wypadek straty finansowej (GAP) dla Leasingobiorców / Pożyczkobiorców lub korzysta z
zabezpieczenia DNA Program, wartością odpowiadającą wyłącznie kwocie, o której mowa w ust. 14, ust. 16 lub ust
162, to ekwiwalentem pieniężnym świadczenia leasingu w miesiącu, dla którego ratę leasingową określono jako
liczbę inną niż dodatnia, a w przypadku umów, w ramach których LB objęty został ubezpieczeniem na życie „Z nami
bezpieczniej” lub ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek straty
finansowej (GAP) dla Leasingobiorców / Pożyczkobiorców lub korzysta z zabezpieczenia DNA Program wartością
odpowiadającą wyłącznie kwocie, o której mowa w ust. 14,ust. 16 lub ust 162 , jest proporcjonalna część kolejnej raty
leasingowej określonej w Umowie Leasingu w wysokości będącej liczbą dodatnią, a w przypadku umów, w ramach
których LB objęty został ubezpieczeniem na życie „Z nami bezpieczniej” lub ochroną ubezpieczeniową w ramach
umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek straty finansowej (GAP) dla Leasingobiorców / Pożyczkobiorców
wyższą od kwoty, o której mowa w ust. 14 lub ust. 16 lub ust. 162.
11. LB obowiązują następujące terminy płatności rat leasingowych:
w przypadku, gdy pełna zapłata za przedmiot leasingu na rzecz Dostawcy nastąpiła między 1 a 15 dniem
a)
miesiąca kalendarzowego, wówczas pierwsza rata leasingowa płatna jest w terminie do ostatniego dnia
miesiąca, w którym nastąpiła zapłata za przedmiot leasingu, zaś następne raty leasingowe płatne są
odpowiednio, w ostatnich dniach kolejnych miesięcy.
b)
w przypadku, gdy pełna zapłata za przedmiot leasingu na rzecz Dostawcy nastąpiła między 16 a ostatnim
dniem miesiąca kalendarzowego, wówczas pierwsza rata leasingowa płatna jest w terminie do 15 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zapłata za przedmiot leasingu, zaś następne raty
leasingowe płatne są odpowiednio, do 15 dnia kolejnych miesięcy.
12. Czynności LD dotyczące obsługi umowy leasingowej nie wchodzą w zakres obowiązków LD wynikających z
niniejszej umowy i mogą być przeprowadzone przez LD na zlecenie LB lub po zaistnieniu innych okoliczności
uzasadniających ich wykonanie. Wykaz dodatkowych czynności oraz ich aktualne cenny, którymi LD może obciążyć
LB, określa Tabela Opłat i Prowizji dostępna w Centrali oraz w Oddziałach LD. Kwoty należnych opłat innych niż
kary umowne wynikające z Tabeli Opłat i Prowizji powiększone zostaną o podatek od towarów i usług w odpowiedniej
wysokości. LD może jednostronnie ustalać aktualną wysokość opłat i prowizji za czynności dotyczące obsługi umowy
leasingowej bez konieczności powiadamiania o tym LB.
13. Jeżeli LD dokonuje płatności części lub całości ceny za przedmiot leasingu przed datą aktywacji umowy
leasingowej, LB ponosi dodatkowo koszty zaangażowania finansowego LD z tego tytułu w okresie pomiędzy datą
dokonania przez LD przelewu pierwszej i ostatniej transzy płatności przewidzianej umową z Dostawcą, w wysokości
odpowiadającej w stosunku rocznym WIBOR 1M + 3,5% dla płatności dokonywanych w walucie polskiej oraz
EURIBOR 1M + 3,5% lub LIBOR 1M + 3,5% dla płatności dokonywanych w walutach obcych (stosowny wskaźnik
aktualny na dzień dokonania przez LD przelewu pierwszej i każdej kolejnej transzy płatności). Podstawę do kalkulacji
kwot opłaty stanowić będzie wartość pierwszej oraz każdej następnej transzy płatności dokonanej przez LD. Opłata
może zostać naliczona za okres od daty dokonania przez LD przelewu pierwszej oraz każdej następnej transzy
płatności do daty dokonania przelewu ostatniej transzy płatności. LD wystawi i doręczy LB faktury na koszty
zaangażowania finansowego po uruchomieniu drugiej i każdej kolejnej transzy płatności przewidzianej umową z
Dostawcą, dotyczące zaangażowania finansowego LD w kolejnych okresach wyznaczanych terminami przelewów
następujących po sobie transz.
14. O ile LB objęty został ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie „Z nami
bezpieczniej”, każda z rat leasingowych, o których mowa w ust. 1, zostanie powiększona o 0,05% sumy
ubezpieczenia, a w przypadku gdy przedmiotem umowy leasingu będzie następujący przedmiot:
a)
maszyna rolnicza i leśna;
b)
obrabiarka do: metalu; drewna, tworzyw sztucznych, kamienia, szkła,
c)
kompresor, agregat, pompa, transformator: powietrza, cieczy, prądowy,
spawarka, zgrzewarka, urządzenie do cięcia termicznego;
d)
e)
maszyna poligraficzne lub drukarska;
f)
piec i urządzenia piekarnicze: piece, pozostałe urządzenia,
g)
urządzenia warsztatowe: diagnostyka, naprawa,
h)
maszyny do recyklingu;
i)
urządzenie spożywcze i gastronomiczne:
i.
urządzenie do przechowywania żywności,
ii.
urządzenie do przetwarzania żywności,
iii.
urządzenie do składowania innych przedmiotów,
iv.
gastronomiczne,
k.
maszyny i urządzenia przemysłu tekstylnego;
l.
maszyny do pakowania;
m.
maszyny czyszczące i urządzenia pralnicze;
n.
urządzenia medyczne;
o.
IT;
p.
kopiarki,

…………………………………………
podpis LB

q.
statki,
r.
samoloty, helikoptery,
o 0,06% sumy ubezpieczenia, w każdym przypadku z zastrzeżeniem że w razie dokonanej na podstawie
porozumienia Stron zmiany harmonogramu umowy poprzez zwiększenie ilości należnych Leasingodawcy rat
leasingowych, każda z rat leasingowych, których termin płatności przypadać będzie po wejściu w życie zmiany
harmonogramu umowy powiększona zostanie o iloraz iloczynu 0,05% lub 0,06% (zgodnie z powyższym) sumy
ubezpieczenia i liczby rat pozostałych do końca pierwotnego harmonogramu umowy oraz różnicy pomiędzy ilością
ustalonych w harmonogramie rat leasingowych w brzmieniu uwzględniającym dokonaną zmianę i ilości rat
leasingowych przypadających przed dokonaną zmianą.
15. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Ubezpieczenia mowa jest o sumie ubezpieczenia dotyczącej
ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie „Z nami bezpieczniej” należy przez
to rozumieć wyrażoną w złotych polskich (PLN) kwotę odpowiadającą sumie ustalonych w umowie rat leasingowych
i wartości wykupu w dniu jej zawarcia, a jeśli obliczona w ten sposób kwota jest wyższa niż 600 000 PLN, suma
ubezpieczenia równa jest 600 000 PLN. W przypadku umów leasingu denominowanego i walutowego wysokość
sumy ubezpieczenia obliczona jest z zastosowaniem odpowiedniego kursu opisanego w ust. 2. powyżej.
16. O ile LB objęty został ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek straty
finansowej (GAP) dla Leasingobiorców / Pożyczkobiorców (zawarł umowę leasingu, w ramach której określono
wysokość miesięcznej składki ubezpieczeniowej GAP), każda z rat leasingowych, o których mowa w ust. 1,
stanowiąca ekwiwalentne świadczenie pieniężne LB za świadczenie przez LD usługi leasingu w miesiącu, w którym
LB podlega tej ochronie ubezpieczeniowej, powiększona zostanie o określoną w umowie leasingu miesięczną
składkę ubezpieczeniową GAP, w przypadku umów leasingu denominowanego i walutowego przeliczoną na walutę
umowy z zastosowaniem odpowiedniego kursu, o którym mowa w ust. 3, zdanie czwarte, a następnie – w przypadku
umów leasingu denominowanego – na złote polskie z zastosowaniem kursu, o którym mowa w ust. 7. Każdorazowo
gdy określona zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia GAP, o których mowa w § 282.1 składka ubezpieczeniowa GAP
faktycznie uiszczona przez LD do Towarzystwa Ubezpieczeniowego jest wyższa lub niższa od składki
ubezpieczeniowej określonej na umowie leasingu zgodnie z § 282. 4 i 5, wysokość miesięcznej składki
ubezpieczeniowej i w związku z tym harmonogram spłat ulega stosownej zmianie o kwotę odpowiednio różnicy
pomiędzy wysokością składki ubezpieczeniowej GAP określonej na podstawie sumy ubezpieczenia wskazanej na
polisie AC i faktycznie uiszczonej przez LD do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, a całkowitą wysokością składki
ubezpieczeniowej GAP określonej na podstawie § 282.5. § 17 ust 2, 3 i 7 oraz 16 stosuje się odpowiednio. Zmiana
powyższa dotyczyć będzie rat których daty fakturowania przypadają po dokonaniu zmiany i nie wymaga aneksu do
umowy leasingu, zostanie jednak potwierdzona pisemnie przez LD poprzez przesłanie harmonogramu spłat
uwzgledniającego dokonaną zmianę.
161. O ile LB korzysta z możliwości objęcia przedmiotu umowy leasingu zabezpieczeniem DNA Program (zawarł
umowę leasingu, w ramach której określono wysokość łącznego kosztu zabezpieczenia DNA Program), każda z rat
leasingowych, o których mowa w ust. 1, stanowiąca ekwiwalentne świadczenie pieniężne LB za świadczenie przez
LD usługi leasingu w miesiącu, w którym LB korzysta z zabezpieczenia DNA Program, powiększona zostanie o
określony w umowie leasingu miesięczny koszt zabezpieczenia DNA Program, w przypadku umów leasingu
denominowanego i walutowego przeliczony na walutę umowy z zastosowaniem odpowiedniego kursu, o którym
mowa w ust. 3, zdanie czwarte, a następnie – w przypadku umów leasingu denominowanego – na złote polskie z
zastosowaniem kursu, o którym mowa w ust. 7.
162. W przypadku rezygnacji LB z objęcia przedmiotu umowy leasingu zabezpieczeniem DNA Program (po zawarciu
umowy leasingu, w ramach której określono wysokość łącznego kosztu zabezpieczenia DNA Program) LB
zobowiązany jest do zapłaty na rzecz LB kary umownej w wysokości łącznego kosztu zabezpieczenia DNA Program
określonego w umowie leasingu. LB obowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, przy
czym wezwanie wysłane listem poleconym przez LD uznaje się za doręczone w terminie 5 dni od dnia jego nadania,
uwidocznionego na pocztowym dowodzie nadania. Termin zapłaty uznaje się za dochowany, jeżeli w powyższym 3
dniowym terminie do zapłaty nastąpiło uznanie rachunku LD.
17. LB upoważnia LD do zlecenia tłumaczenia na język polski dokumentów związanych z nabyciem przez LD rzeczy
ruchomej mającej stanowić przedmiot leasingu, nabytej od Dostawcy posiadającego siedzibę poza granicami RP,
oraz do obciążenia LB kosztami tego tłumaczenia w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym z tego tytułu
przez LD. LB zobowiązany jest do poniesienia wskazanych wyżej kosztów na podstawie stosownej faktury
wystawionej przez LD.
18. LD może zlecić wyspecjalizowanemu w tym zakresie podmiotowi współpracującemu z LD weryfikacji legalności
pochodzenia przedmiotu leasingu będącego pojazdem osobowym lub ciężarowym bądź maszyną budowlaną lub
rolniczą LB zobowiązuje się ponieść związane z tą weryfikacją koszty na podstawie stosownej faktury wystawionej
przez ten podmiot.
§ 18. 1. LB zobowiązany jest do terminowego uiszczania rat leasingowych w terminach określonych zgodnie z
postanowieniami § 17 lub harmonogramem spłat uzgodnionego przez strony. Terminy płatności są datami
ostatecznymi wpływu środków finansowych na rachunek bankowy LD. LD może zaliczyć świadczenia LB z tytułu
niniejszej umowy bądź jakiekolwiek inne wpłaty, w szczególności świadczenia z tytułu zawartych przez LB bądź LD
umów ubezpieczenia, w pierwszej kolejności na poczet należności ubocznych (odsetki, opłaty manipulacyjne itp.), a
następnie na zaspokojenie rat leasingowych, począwszy od najdawniej wymagalnej, niezależenie od wskazania
przez LB innego tytułu dokonanej wpłaty. LD może również zaliczyć dokonane wpłaty na zaspokojenie wymagalnych
wierzytelności wynikających z innych umów zawartych przez LB z LD, począwszy od najdawniej wymagalnej. W
przypadku braku niedopłat z tytułu jakiejkolwiek umowy, wcześniejsze niż określone w § 17 wniesienie jakiejkolwiek
wpłaty leasingowej traktowane jest jako zabezpieczenie zapłaty później należnej płatności.
2. W przypadku braku wierzytelności LD wobec LB z jakiegokolwiek tytułu, kwoty wpłacone przez LB na rachunek
LD, w braku innej dyspozycji LB złożonej LD w formie pisemnej najpóźniej w dniu dokonania wpłaty, LD zwróci na
rachunek, z którego dokonana została wpłata.
3. W przypadku dokonania przez LB wpłaty na rachunek LD lub Dostawcy jakichkolwiek kwot w walucie innej niż
określona w Umowie, kwoty wpłat zostaną przeliczone na walutę określoną w Umowie przy zastosowaniu
następujących kursów: dla wpłat dokonywanych w walucie polskiej innej niż waluta płatności rat leasingu w ramach
umów walutowych, o których mowa w §17 ust. 7. - po kursie sprzedaży tej waluty z tabeli kursowej Raiffeisen Bank
Polska S.A. z dnia zapłaty danej kwoty; dla wpłat dokonywanych w walucie obcej w ramach umów złotowych i
denominowanych - po kursie kupna waluty, w której dokonywana jest wpłata z tabeli kursowej Raiffeisen Bank Polska
S.A. z dnia zapłaty danej kwoty, a następnie zaliczone na poczet zobowiązań LB z Umowy zgodnie z ust. 1.,
natomiast LB zostanie obciążony stosowną opłatą w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji, o której mowa
w §17 ust. 12.
4. O ile LB objęty został ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie „Z nami
bezpieczniej”, w ramach której LD wyznaczony został jako Uposażony i w związku z powstaniem odpowiedzialności
odszkodowawczej LD zostanie wypłacone odszkodowanie, wpływ kwoty odszkodowania zaliczony zostanie jako
świadczenie LB zgodnie z ust. 1 i 3 powyżej.
§ 19. 1. LB przejmuje na siebie wszelkie opłaty i inne należności (w tym równowartość podatków) pozostające w
związku z umową leasingu operacyjnego lub przedmiotem leasingu i jego użytkowaniem, w szczególności
zobowiązuje się do zapłaty i odpowiada za wszelkie opłaty i należności związane z wystawionymi mandatami karnymi
powstałymi lub nałożonymi m.in. w związku z parkowaniem, postojem, przejazdem, holowaniem przedmiotu
leasingu, również powstałymi poza granicami RP a także z opóźnieniem w ich zapłacie. LB zobowiązuje się także
do pokrycia wszelkich należności poniesionych przez LD w związku z ochroną swoich praw w postępowaniach
pozostających w związku z umową leasingu operacyjnego bądź przedmiotem w szczególności zainicjowanych
wskutek naruszenia postanowień niniejszej umowy, także faktycznie poniesionych przez LD kosztów pomocy
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prawnej (koszty doradztwa, opinii, reprezentacji).
O ile należność, o której mowa powyżej zostanie zapłacona przez LD, LD nabędzie tym samym wierzytelność w
stosunku do LB równą tej kwocie na co LB wyraża zgodę.
2. Podatek od środków transportu w wysokości odpowiedniej dla miejsca jego rejestracji uiszcza LD na koszt LB. LB
jest zobowiązany do zwrotu kosztów podatku od środków transportu na rzecz LD na podstawie wystawionej faktury
VAT.
§ 20. 1. W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek należności wynikającej z zawartej umowy leasingu, LB
obciążają odsetki w wysokości czterokrotności stopy lombardowej ustalone jako kwota w PLN obliczona z
zastosowaniem kursu, o którym mowa w §17 ust. 7. Niezależnie od tego LD może rozwiązać umowę z LB ze skutkiem
natychmiastowym, po uprzednim wyznaczeniu LB dodatkowego terminu na piśmie (wezwanie do zapłaty), o ile
opóźnienie w zapłacie którejkolwiek raty przekroczy 14 dni. W takim przypadku LB ma obowiązek zwrotu przedmiotu
leasingu wraz z urządzeniami wchodzącymi w skład „Pakietu bezpieczeństwa”, do miejsca wskazanego przez LD,
zaś LD ma prawo do natychmiastowego przejęcia posiadania tego przedmiotu i urządzeń oraz żądania zapłaty sumy
wszystkich przewidzianych umową, a niezapłaconych rat leasingowych obliczonej z uwzględnieniem dyskonta
według stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, a w przypadku umów leasingu operacyjnego
denominowanego i walutowego – sumy wszystkich pozostałych rat leasingowych obliczonej z zastosowaniem kursu,
o którym mowa w §17 ust.7 z dnia rozwiązania umowy i z uwzględnieniem dyskonta według stawki EURIBOR – dla
umów, w których walutą obcą jest EURO lub LIBOR – dla umów, w których walutą obcą jest dolar amerykański lub
frank szwajcarski – w obu przypadkach dla depozytów jednomiesięcznych, obowiązującej w ostatnim dniu roboczym
miesiąca poprzedzającego miesiąc rozwiązania umowy, zaś w przypadku umów zawartych w oparciu o stałą stopę
procentową - sumy wszystkich pozostałych rat leasingowych obliczonej z uwzględnieniem dyskonta według
odpowiedniej stawki z dnia zawarcia umowy. W związku z wysłaniem wezwania, o którym mowa powyżej, naliczona
zostanie dodatkowa opłata w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat i Prowizji.
2. Prawo natychmiastowego rozwiązania umowy leasingowej przysługuje LD także wówczas, gdy sytuacja finansowa
LB pogorszy się znacząco w stosunku do stanu z dnia zawarcia umowy w sposób zagrażający prawidłowej realizacji
zobowiązań wynikających z umowy, a także gdy LB wykorzysta przedmiot leasingu do dokonania czynu
zabronionego oraz gdy LB znajdzie się w stanie likwidacji , albo też zajdą przesłanki do ogłoszenia upadłości LB
(m.in. gdy w stosunku do LB zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości), likwidacji, LB zaprzestanie
prowadzenia działalności gospodarczej lub gdy LB zostanie wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.
Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku rozwiązania umowy leasingu w oparciu o postanowienia ust. 1 i 2 wysokość pozostałych do
uiszczenia rat pomniejsza się o wartość netto, tj. bez podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT) uzyskaną ze
sprzedaży przedmiotu leasingu oraz urządzeń wchodzących w skład „Pakietu bezpieczeństwa”, o ile sprzedaż ta
odbędzie się w terminie 360 dni od daty przejęcia przedmiotu leasingu, z zastrzeżeniem ust. 4. W przypadku umowy
leasingu operacyjnego walutowego wartość netto, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, przelicza się przy
zastosowaniu średniego kursu dewiz wynikającego z tabeli kursowej NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż
przedmiotu leasingu. LB ma prawo wskazać LD osoby zainteresowane nabyciem własności przedmiotu leasingu
niezwłocznie po rozwiązaniu umowy. LD uprawniony jest do zbycia przedmiotu leasingu innej osobie, niż osoba
wskazana przez LB.. Rozwiązanie umowy leasingu w oparciu o postanowienia ust. 1 lub 2 powoduje wygaśnięcie
uprawnienia LB, o którym mowa w 29 ust. 1.
4. LD uprawniony jest do zaniechania sprzedaży przedmiotu leasingu w przypadku rozwiązania umowy leasingu w
oparciu o postanowienia ust. 1 i 2 i do oddania przedmiotu leasingu do używania osobie trzeciej na podstawie kolejnej
umowy leasingu lub do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu leasingu w celach związanych z prowadzoną przez
siebie działalnością gospodarczą, w związku z czym wysokość pozostałych do uiszczenia przez LB rat pomniejsza
się o wartość rynkową przedmiotu netto, tj. bez podatku od towarów i usług odpowiadającą wartości z wyceny
dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę powołanego przez LD. Wysokość pozostałych do uiszczenia przez
LB rat pomniejsza się także o wartość netto uzyskaną ze sprzedaży urządzeń wchodzących w skład „Pakietu
bezpieczeństwa”.
5. O ile sprzedaż przedmiotu leasingu bądź oddanie go do używania osobie trzeciej na podstawie zawartej z nią
kolejnej umowy leasingu, albo rozpoczęcie użytkowania przedmiotu leasingu przez LD w celach związanych z
prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie nastąpi w ciągu 360 dni od daty przejęcia przedmiotu
leasingu przez LD, postanowień przepisu ust. 3 i 4 nie stosuje się, a LB zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz LD
kwoty obliczonej zgodnie z przepisem ust. 1, pomniejszonej o wartość rynkową przedmiotu określoną przez
uprawnionego rzeczoznawcę powołanego przez LD oraz powiększonej o koszty poniesione przez LD związane z
przechowywaniem przedmiotu leasingu oraz jego utylizacją.
6. W okresie od dnia rozwiązania umowy leasingu w trybie opisanym w ust. 1 lub 2 do dnia zbycia przedmiotu
leasingu, oddania go przez LD do używania osobie trzeciej na podstawie kolejnej umowy leasingu lub do dnia
rozpoczęcia użytkowania przedmiotu leasingu przez LD w celach związanych z prowadzoną przez LD działalnością
gospodarczą, LB zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu na
zasadach opisanych w §21 – 23, a także kosztów podatku od środków transportu, kosztów przygotowania przedmiotu
do sprzedaży, kosztów okresowych badań technicznych oraz innych kosztów związanych z posiadaniem przedmiotu
leasingu.
7. LB zobowiązany jest do poniesienia kosztu związanego z ustaleniem przez uprawnionego rzeczoznawcę wartości
rynkowej przedmiotu leasingu, którego wysokość określona jest w Tabeli Opłat i Prowizji, o której mowa w §17 ust.
12.
Ubezpieczenia
§ 21. 1.Przedmiot leasingu podlega ubezpieczeniu przez LB i na jego koszt przez cały okres trwania umowy. Wybór
zakładu ubezpieczeń należy do LB, ale wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji LD. Pisemnej akceptacji LD wymaga
również zakres ochrony ubezpieczeniowej, wysokość składki ubezpieczeniowej oraz szczegółowe warunki umowy
ubezpieczenia. W celu pozyskania akceptacji, o której mowa w zdaniach poprzednich, LB przedstawi LD ofertę
towarzystwa ubezpieczeniowego oraz pozostałe dokumenty wymagane przez LD w terminie 2 dni od daty złożenia
wniosku o zawarcie umowy leasingu, a w przypadku gdy aktywna umowa ubezpieczenia (polisa) nie obejmuje całego
okresu umowy leasingu – w terminie nie krótszym niż 30 dni przed dniem wygaśnięcia aktywnej umowy
ubezpieczenia, pod rygorem odmowy udzielenia przez LD akceptacji.
2. Po uzyskaniu akceptacji ze strony LD zgodnie z postanowieniami ust. 1, LB jest obowiązany do zawiadomienia
LD o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 poprzez przedłożenie wymaganych przez LD dokumentów, w
szczególności oryginału lub kopii umowy ubezpieczenia (polisy), potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
pośrednika ubezpieczeniowego wraz z wnioskiem ubezpieczeniowym oraz potwierdzeniem opłacenia składki, przed
odebraniem przedmiotu leasingu. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia (polisa) nie obejmuje całego okresu
umowy leasingu, LB ma obowiązek przesłania do LD oryginałów lub kopii dodatkowych umów (polis), potwierdzonych
za zgodność z oryginałem przez pośrednika ubezpieczeniowego wraz z wnioskiem ubezpieczeniowym oraz
potwierdzeniem opłacenia składki, na kolejne okresy, każdorazowo w terminie co najmniej 14 dni przed dniem
wygaśnięcia aktywnej umowy ubezpieczenia, pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości do 5% wartości
ofertowej przedmiotu leasingu. Dodatkowo LD przysługuje w obu przypadkach (a także w przypadku ubezpieczenia
przedmiotu leasingu przez LB bez uprzedniej akceptacji zakładu ubezpieczeń czy zakresu lub warunków
ubezpieczenia ze strony LD) prawo ubezpieczenia przedmiotu leasingu na koszt LB na zasadach określonych w
generalnych umowach ubezpieczenia zawartych przez LD (dalej: pakiet LD). Ewentualne wydatki poniesione przez
LD z tytułu ubezpieczenia zostaną refakturowane na LB z zastosowaniem właściwej stawki podatku VAT, przy czym
umowa ubezpieczenia zawarta przez LD pozostaje w mocy nawet w przypadku jednoczesnego ubezpieczenia
przedmiotu leasingu przez LD i LB. W przypadku przedmiotów nienależących do grupy środków transportu (zgodnie
z K.R.Ś.T) § 23 stosuje się odpowiednio.
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3. LB zwolniony jest z obowiązków informacyjnych wobec LD, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku zawarcia
umowy ubezpieczenia za pośrednictwem agencji ubezpieczeniowej autoryzowanej przez LD (stała umowa
współpracy z LD).
§ 22. 1. W przypadku ubezpieczenia przedmiotów leasingu należących do grupy środków transportu Strony
przewidują dodatkowo, że pojazdy ubezpiecza LB w pełnym zakresie przewidzianym dla środków transportu (OC i
AC). Wydanie LB przedmiotu leasingu nastąpi – z zachowaniem postanowień §21 – po zaakceptowaniu przez LD
warunków ubezpieczenia proponowanych przez LB oraz po przedłożeniu dokumentów świadczących o zapewnieniu
przedmiotowi leasingu ochrony ubezpieczeniowej.
2. Na wniosek LB LD może ubezpieczyć pojazd w imieniu i na rzecz LB oraz na jego koszt w ramach pakietu LD.
Kwota składki ubezpieczeniowej nie stanowi w takim przypadku elementu raty leasingowej, a ewentualne wydatki
poniesione przez LD z tytułu ubezpieczenia LD będzie refakturował na LB z uwzględnieniem stawki podatku VAT
wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów. Postanowienia §21 stosuje się odpowiednio. Ewentualna
rezygnacja przez LB w trakcie umowy z ubezpieczania przedmiotu leasingu w ramach pakietu LD jest możliwa
wyłącznie za pisemną zgodą LD.
3. Na wniosek LB LD może również ubezpieczyć pojazd we własnym zakresie, przy czym w takim przypadku składka
ubezpieczeniowa stanowić będzie składnik kalkulacji raty leasingowej. Postanowienia §21 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku niezawarcia przez LB umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu przed datą podpisania umowy
leasingu przez LD lub w przypadku niedoręczenia LD w tym terminie dowodu zawarcia takiej umowy (z wyłączeniem
sytuacji opisanych w ust. 2 i 3), przedmiot leasingu może zostać ubezpieczony przez LD na koszt LB. Kwota składki
ubezpieczeniowej nie będzie stanowiła w takim przypadku elementu raty leasingowej, a LD będzie refakturował tę
kwotę na LB z uwzględnieniem stawki podatku VAT wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.
5. W przypadku nieopłacenia przez LB we właściwym terminie składki ubezpieczenia, o ile przedmiot podlegał
obowiązkowi ubezpieczenia przez LB, składka ta zostanie zapłacona przez LD, który nabędzie tym samym
wierzytelność w stosunku do LB równą kwocie tej składki, na co LB wyraża zgodę (art. 518 §1 pkt 3 KC). LD obciąży
LB kosztami zapłaconej składki poprzez wystawienie stosownej noty księgowej.
6. Jeżeli brak jest wniosków, o których mowa w ust. 2 lub 3, a aktywna umowa ubezpieczenia (polisa) nie obejmuje
całego okresu umowy leasingu, LB ubezpiecza przedmiot leasingu na swój koszt – z zachowaniem postanowień §21
– w kolejnych okresach przez cały czas trwania umowy leasingowej.
7. LB przejmuje obowiązki ubezpieczonego wynikające z ogólnych warunków ubezpieczenia OC oraz AC i jest
odpowiedzialny za ich wykonanie.
8. LB jest zobowiązany na swój koszt zainstalować zabezpieczenia pojazdu wymagane przez ubezpieczyciela.
§ 23. O ile LB wybierze we WNIOSKU LEASINGOWYM w części II. Ubezpieczenie, WARUNKI UBEZPIECZENIA
MIENIA w polu dotyczącym Polisy Leasingobiorcy kratkę z odpowiedzią NIE, wówczas przedmioty leasingu
nienależące do grupy środków transportu (zgodnie z K.R.Ś.T.) ubezpiecza LD na swój koszt, a kwota ubezpieczenia
stanowi element raty leasingowej uwzględniony w kalkulacji jej wysokości lub wyszczególniony przez LD na osobnej
fakturze VAT. W przypadku niewskazania przez LB sposobu określenia sumy ubezpieczenia (netto/brutto) przyjmuje
się, że suma ubezpieczenia podana jest w kwocie netto. W przypadku umów leasingu walutowego LD dokonując
przeliczenia kwoty uiszczonej składki ubezpieczeniowej na walutę określoną w Umowie zastosuje kurs sprzedaży
dewiz z tabeli kursowej Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia zapłaty przez LD za przedmiot leasingu. Załącznik do
umowy leasingu stanowi „Oświadczenie Korzystającego” wraz ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz
instrukcja postępowania Korzystającego określające obowiązki LB w związku z ubezpieczeniem przedmiotu
leasingu, której przyjęcie LB potwierdza podpisem.
§ 24. 1. O wszystkich zdarzeniach objętych odpowiedzialnością Ubezpieczyciela wynikającą z umowy ubezpieczenia
LB zobowiązany jest pisemnie powiadomić LD w terminie 3 dni od zaistnienia tych zdarzeń i dalej postępować
zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia i zaleceniami przekazanymi pisemnie, lub za
pośrednictwem faxu przez LD.
2. Do odbioru świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia uprawniony jest LD, który może upoważnić LB do odbioru
odszkodowania, o ile LB należycie realizuje postanowienia umowy leasingowej, z wyłączeniem przypadku kasacji,
szkody całkowitej lub utraty przedmiotu leasingu. Warsztat naprawczy wystawia fakturę dokumentującą naprawę
uszkodzonego przedmiotu oraz urządzeń wchodzących w skład „Pakietu bezpieczeństwa” na LB. LB upoważnia LD
do udzielenia warsztatowi naprawczemu informacji dotyczących rozliczenia świadczenia z tytułu umowy
ubezpieczenia, w tym wysokości wymagalnych zobowiązań LB z tytułu umowy leasingu, na poczet których
świadczenie to zostało zaliczone.
3. Odszkodowanie w części przenoszącej wymagalne zobowiązania LB wobec LD po przeliczeniu na walutę
płatności rat z zastosowaniem odpowiedniego kursu zgodnie z przepisem §18 ust. 3. przeznaczone będzie na
pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego przedmiotu leasingu. Ewentualne koszty przewyższające wysokość
przyznanego odszkodowania pokrywa LB.
4. LD nie odpowiada za terminowość i sposób likwidacji szkody przez ubezpieczyciela.
5. W razie gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub wypłaca odszkodowanie w wysokości niższej od
wartości poniesionej szkody, LD nie jest zobowiązany do dochodzenia zapłaty odszkodowania na drodze sądowej.
LD może przelać na LB uprawnienie do dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela.
§ 25.1. W przypadku utraty przedmiotu leasingu, wystąpienia szkody całkowitej w przedmiocie leasingu lub w
przypadku przeznaczenia go do kasacji zgodnie z odpowiednią decyzją Ubezpieczyciela, z wyłączeniem
przywłaszczenia przedmiotu w rozumieniu art. 284 Kodeksu Karnego, a także jeśli LB i ubezpieczyciel zawrą
porozumienie przewidujące realizację obowiązków ubezpieczyciela poprzez sfinansowanie przez niego zakupu
nowego przedmiotu leasingu, umowa leasingu wygasa ze skutkiem natychmiastowym, a LB jest zobowiązany do
zapłaty sumy wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat leasingowych obliczonej z zastosowaniem
kursu, o którym mowa w §17 ust. 7 z dnia wygaśnięcia umowy z uwzględnieniem dyskonta, według stawki WIBOR
dla depozytów jednomiesięcznych obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc
rozwiązania umowy, a w przypadku umów leasingu operacyjnego denominowanego i walutowego – sumy wszystkich
przewidzianych w umowie a nie zapłaconych rat leasingowych obliczonej z uwzględnieniem dyskonta, według stawki
EURIBOR – dla umów, w których walutą obcą jest EURO lub LIBOR - dla umów, w których walutą obcą jest dolar
amerykański lub frank szwajcarski – w obu przypadkach dla depozytów jednomiesięcznych, obowiązującej w
ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc rozwiązania umowy, zaś w przypadku umów zawartych
w oparciu o stałą stopę procentową - sumy wszystkich pozostałych rat leasingowych obliczonej z uwzględnieniem
dyskonta według odpowiedniej stawki z dnia zawarcia umowy. Dodatkowo LD może żądać od LB zapłaty kwoty
odpowiadającej wartości wykupu przedmiotu leasingu. LB obciążają koszty transportu pozostałości po przedmiocie
leasingu i urządzeń wchodzących w skład „Pakietu bezpieczeństwa” do miejsca wskazanego przez LD, sprzedaży
pozostałości przedmiotu leasingu oraz udokumentowane koszty poniesione przez LD w związku z dochodzeniem
odszkodowania, m.in. koszty detektywów, rzeczoznawców majątkowych i pełnomocników prawnych. Uzyskane
odszkodowanie, pomniejszone o powyższe koszty, zostanie zaliczone na poczet należności, o których mowa wyżej,
a w przypadku gdy kwota uzyskanego odszkodowania nie pokryje w całości należności LD z tego tytułu, LB
zobowiązany będzie do zapłaty różnicy tych kwot. W razie zajścia okoliczności określonych w tym przepisie nie ma
zastosowania § 29 niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Leasingu Operacyjnego.
2. W przypadku gdy w związku z uzyskanym odszkodowaniem, po całkowitym rozliczeniu umowy zgodnie z
postanowieniami ust. 1, które nastąpi po wydaniu przez ubezpieczyciela ostatecznej decyzji odszkodowawczej (po
uprawomocnieniu się orzeczeń wydanych w postępowaniu karnym prowadzonym w związku ze szkodą), wystąpi
nadwyżka i o ile LB nie ma wobec LD długu z jakiegokolwiek innego tytułu, LD, na pisemny wniosek LB, złożony w
ciągu dwóch tygodni od całkowitego rozliczenia umowy wyrazi zgodę na zaliczenie tej nadwyżki na poczet zakupu
innego przedmiotu leasingu w ramach nowej umowy leasingu zawartej z LB lub na zwrot nadwyżki na rzecz LB.
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3. LB przekazuje, na swój koszt, ewentualne pozostałości przedmiotu leasingu LD lub osobie przez niego wskazanej
w ciągu 14 dni od daty wygaśnięcia umowy leasingu.
§ 25 1. Nieprzekazanie przez LB pozostałości przedmiotu leasingu w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia umowy
leasingu będzie równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży tych pozostałości na rzecz LB za cenę wskazaną
przez LD odpowiadającą wartości pozostałości określonej przez ubezpieczyciela w decyzji o przyznaniu/odmowie
przyznania odszkodowania lub na podstawie wartości rynkowej przedmiotu netto, tj. bez podatku od towarów i usług
odpowiadającej wartości z wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę powołanego przez LD. .W takim
przypadku LD wystawi i doręczy LB fakturę dokumentującą sprzedaż przedmiotu, a LB zobowiązany będzie do jej
przyjęcia.
§ 26. 1. Niewykonanie przez LB obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia może spowodować rozwiązanie
przez LD umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym, odebranie przedmiotu leasingu i żądanie zapłaty
wszystkich przewidzianych a nie zapłaconych rat leasingowych oraz kary umownej za nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości odpowiadającej wartości wykupu przedmiotu leasingu.
2. W okolicznościach określonych w ust. 1 stosuje się odpowiednio postanowienia § 20.
§ 27. W przypadku niewypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela z jakichkolwiek przyczyn, lub wypłacenia
odszkodowania w wysokości niższej niż powstała szkoda, LB jest zobowiązany do wyrównania szkody powstałej w
przedmiocie leasingu.
§ 28.1. LB ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie wartości przedmiotu leasingu
oraz urządzeń wchodzących w skład „Pakietu bezpieczeństwa”, a także za szkody wobec osób trzecich powstałe w
czasie trwania umowy, a nie objęte umową ubezpieczenia lub zakresem ochrony ubezpieczeniowej, której udzielił
ubezpieczyciel na podstawie umowy ubezpieczenia. Ubezpieczycielowi przysługuje nieograniczone roszczenie
zwrotne do LB, jeżeli szkoda była następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy
leasingowej lub ogólnych warunków ubezpieczenia, a także w sytuacji gdy przyjął na siebie odpowiedzialność
odszkodowawczą wobec LD mimo istnienia przesłanek ją wyłączających. Ubezpieczycielowi przysługuje także
nieograniczone prawo regresu do odpowiedzialnego za szkodę, jeżeli odpowiedzialny nie jest LB. Jeżeli przedmiot
został ubezpieczony przez LD, LB ponosi w stosunku do LD odpowiedzialność za niedopełnienie lub nienależyte
dopełnienie obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia i ogólnych oraz szczególnych warunków
ubezpieczenia i jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów i strat nie objętych ochroną ubezpieczeniową,
2. Jeżeli przedmiot leasingu został ubezpieczony przez LD, LB upoważnia go do scedowania na zakład ubezpieczeń
prawa do dochodzenia od LB kosztów i strat w przedmiocie leasingu powstałych wskutek niedopełnienia lub
nienależytego dopełnienia obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia,
w tym do przekazania na rzecz zakładu ubezpieczeń stosowanych zabezpieczeń ustanowionych na rzecz LD przy
zawieraniu umowy leasingu.
3. Przerwy w eksploatacji przedmiotu leasingu nie zwalniają LB z obowiązku terminowego uiszczania rat
leasingowych i innych należności związanych z umową leasingu, a także nie stanowią podstawy do przedłużenia
umowy lub obniżenia wysokości rat leasingowych.
4. W przypadku wystąpienia drugiej i każdej następnej szkody w przedmiocie leasingu, LD ma prawo obciążyć LB
kosztami podejmowanych czynności w związku z jej likwidacją.
§ 281.1. LB w przypadku wyrażenia zgody na zastrzeżenie na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej świadczonej
przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z tytułu umowy grupowego
ubezpieczenia na życie leasingobiorców „Z nami bezpieczniej” oświadcza, że zapoznał się ze Szczególnymi
warunkami grupowego ubezpieczenia na życie leasingobiorców i z zakresem ubezpieczenia.
2. Wyrażenie zgody na zastrzeżenie ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemną
akceptację w treści umowy leasingu sumy ubezpieczenia, stawki ubezpieczenia oraz miesięcznej wysokości składki,
wskazanych w treści umowy leasingu, dotyczących ubezpieczenia „Z nami bezpieczniej”.
3.W przypadku, o którym mowa w ust. 1., LB wyraża również zgodę na występowanie przez Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group do:
a)
do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
które udzielały LB lub będą udzielać świadczeń zdrowotnych, o informacje dotyczące stanu zdrowia
LB i zmian w nim zachodzących, a także informacje o przyczynie śmierci LB, z wyłączeniem wyników
badań genetycznych, w związku z oceną ryzyka ubezpieczeniowego, weryfikacją podanych przez LB
danych o stanie Jego zdrowia, ustalaniem prawa do świadczenia i określaniem wysokości
świadczenia z umowy ubezpieczenia; powyższa zgoda obejmuje zgodę na udostępnienie przez
wymienione powyżej podmioty dokumentacji medycznej,
b)
innych zakładów ubezpieczeń o przetwarzane przez nie dane osobowe LB, w zakresie potrzebnym
do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji danych podanych przez LB w jakichkolwiek
dokumentach ubezpieczeniowych wykorzystywanych w wykonaniu umowy ubezpieczenia, ustalenia
prawa do świadczenia i wysokości świadczenia z umowy ubezpieczenia, a także do udzielania
posiadanych informacji o przyczynie śmierci LB.
podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w trybie art.26 ust.3 pkt 7 Ustawy z dnia 6
c)
listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta na udostępnienie dokumentacji
medycznej przez podmioty , które udzielały LB świadczeń zdrowotnych.
4. LB wyraża zgodę na przekazywanie przez LD do Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna
Insurance Group oraz na przetwarzanie przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance
Group i jego reasekuratorów danych osobowych LB, w tym danych o stanie zdrowia i nałogach, zawartych w ust. 6
oraz w innych dokumentach związanych z zawarciem, wykonywaniem i obsługą umowy ubezpieczenia oraz
związanych z zawarciem, wykonywaniem i obsługą umowy leasingu, a także na przekazywanie tych danych
osobowych innym podmiotom powiązanym z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance
Group, w celach związanych z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową i marketingowych. Jednocześnie LB
oświadcza, że został poinfomowany o celu zbierania danych, prawie wglądu do danych osobowych oraz do ich
poprawiania, a także o dobrowolności ich podania.
5. LB wyznacza LD jako uposażonego do świadczenia z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w
umowie ubezpieczenia „Z nami bezpieczniej”.
6. LB, o ile wyraził zgodę na zastrzeżenie na Jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez Compensa
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na
życie leasingobiorców „Z nami bezpieczniej”, oświadcza, że:
a)
w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie był leczony szpitalnie lub operowany,
b)
w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie leczył się z powodu ani nie rozpoznano u Niego: nowotworu
złośliwego, wady serca, choroby niedokrwiennej serca, zawału serca, udaru mózgu, astmy
oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, wirusowego zapalenia wątroby, marskości
wątroby, chorób trzustki, wrzodziejącego zapalenia jelit, przewlekłego zapalenia nerek, cukrzycy,
nosicielstwa wirusa HIV, zespołu nabytego upośledzenia odporności (AIDS), padaczki, zaburzeń
psychicznych (za wyjątkiem nerwicy), depresji,
c)
w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wystąpiły u Niego: dolegliwości bólowe w klatce piersiowej po wysiłku
lub stresie, wartości ciśnienia tętniczego krwi powyżej 160/100 mmHg, utraty przytomności lub
zaburzenia równowagi, nie przebywał na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 21 dni.
7. LB oświadcza, że informacje w przepisach ust. 1 i 3-6 powyżej są zgodne z prawdą, oraz upoważnia LD do ich
przekazania Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
§ 282.1. LB poprzez zawarcie umowy leasingu, w ramach której określono wysokość miesięcznej składki
ubezpieczeniowej GAP wyraża zgodę na zastrzeżenie na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy

…………………………………………
podpis LB

grupowego ubezpieczenia na wypadek straty finansowej (GAP) dla Leasingobiorców /Pożyczkobiorców zawartej z
Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A zgodnie z udostępnionymi mu Warunkami Grupowego Ubezpieczenia na
Wypadek Straty Finansowej (GAP) dla Leasingobiorców / Pożyczkobiorców (WU) („Warunki Ubezpieczenia”) w
wariancie:
a)
GAP fakturowy – w przypadku przedmiotów nowych;
b)
GAP Casco – w przypadku przedmiotów używanych
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1., LB oświadcza, że:
a)
otrzymał Warunki Ubezpieczenia GAP i zapoznał się z ich treścią;
b)
wyraża zgodę na wysokość sumy ubezpieczenia, określonej zgodnie z WU
c)
wyraża zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62 swoich danych osobowych, w każdy sposób konieczny do objęcia go
ochrona ubezpieczeniową i jej realizacją na warunkach określonych w WU zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych.
w razie wystąpienia Straty Finansowej wskazuję LD jako Uprawnionego do odbioru odszkodowania
d)
w pełnej wysokości, zgodnie z postanowieniami Warunków Ubezpieczenia;
e)
w razie gdy wysokość odszkodowania przekracza jego zobowiązanie finansowe wobec LD,
zobowiązuje LD do przekazania powstałej w wyniku otrzymania odszkodowania nadwyżki:
- Ubezpieczonemu
- lub w przypadku zgonu Ubezpieczonego będącego osoba fizyczną, osobom legitymującym się
dokumentem stwierdzającym nabycie spadku po Ubezpieczonym.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1., LB będący osobą fizyczną, a także każdy ze wspólników spółki osobowej
występującej w umowie leasingu jako LB, oświadcza, że został poinformowany o tym, że:
administratorem jego danych osobowych jest TU Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul.
a)
Gwiaździsta 62 ;
b)
dane osobowe przetwarzane będą w związku z objęciem go ochroną ubezpieczeniową i realizacją
ubezpieczenia na podstawie WU;
c)
przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych osobowych będących w posiadaniu TU Europa
S.A. oraz ich poprawiania;
d)
podanie danych jest dobrowolne, ich podanie jest jednak niezbędne do objęcia przez TU Europa S.A.
ochroną ubezpieczeniową;
e)
ciąży na nim obowiązek poinformowania TU Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.
Gwiaździsta 62 o każdej zmianie podanych danych.
4. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek straty finansowej (GAP) dla
Leasingobiorców / Pożyczkobiorców zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A świadczona jest w całym
okresie umowy leasingu zgodnie z pierwotnym harmonogramem, nie dłużej jednak niż przez okres 60 miesięcy
począwszy od dnia zawarcia umowy leasingu jednak nie wcześniej, a niżeli rozpoczyna się okres ochrony w ramach
Umowy AC. Szczegółowe zasady ochrony ubezpieczeniowej regulują WU.
5. Składka ubezpieczeniowa GAP stanowi iloczyn określonej w umowie leasingu miesięcznej składki
ubezpieczeniowej GAP i ilości miesięcy, w okresie których świadczona jest ochrona ubezpieczeniowa w ramach
umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek straty finansowej (GAP) dla Leasingobiorców / Pożyczkobiorców
Warunki nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingowej
§ 29. 1. LB przysługuje prawo nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu, na jaki umowa leasingu została
zawarta (opcja wykupu). Jednocześnie LB zobowiązuje się wobec LD do nabycia przedmiotu leasingu po
zakończeniu umowy leasingu na warunkach opisanych w przepisach niniejszego §, zaś LD na tychże warunkach
zobowiązuje się przedmiot leasingu zbyć na rzecz LB. W celu zabezpieczenia uiszczenia ceny sprzedaży LB wpłaci
LD w terminie płatności ostatniej raty leasingowej kaucję zabezpieczającą w wysokości równej wartości wykupu
określonej w umowie leasingowej, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania obowiązków wynikających z
niniejszego paragrafu. Kwota kaucji zostaje zaliczona na poczet ceny sprzedaży przedmiotu leasingu, o ile jego
nabywcą będzie LB, lub zostanie niezwłocznie zwrócona LB po sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz osoby
trzeciej, przy czym LD przysługuje prawo do pomniejszenia kwoty zwracanej LB kaucji o równowartość różnicy
pomiędzy faktycznie uzyskaną przez LD ceną sprzedaży przedmiotu leasingu a ustaloną w umowie wartością
wykupu przedmiotu leasingu.
2. LD po zakończeniu okresu, na jaki zawarta została umowa leasingu zobowiązany jest sprzedać LB przedmiot
leasingu pod warunkiem, że ten uiścił na rzecz LD wszystkie raty leasingowe, kaucję zabezpieczającą i inne
należności wynikające z wszelkich zawartych z LD umów leasingowych, a także należycie wykonał wszystkie
obowiązki wynikające z umowy leasingowej.
3. Najpóźniej w terminie płatności ostatniej raty leasingowej LB może doręczyć LD pisemne oświadczenie o
rezygnacji z nabycia przedmiotu leasingu. Strony ustalają, że jako rezygnację z nabycia przedmiotu leasingu przez
LB należy też traktować niewpłacenie przez LB kaucji zabezpieczającej w terminie wskazanym w ust. 1.
4. W przypadku rezygnacji przez LB z nabycia przedmiotu leasingu (ust. 3) lub wystąpienia przesłanek
uniemożliwiających nabycie przedmiotu leasingu przez LB (ust. 2), LB ma obowiązek wskazać – w terminie nie
krótszym niż 14 dni przed datą zakończenia umowy leasingowej – osobę trzecią, która ten przedmiot nabędzie.
5. Jeżeli zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingowej dokonuje LB, to cena zakupu będzie równa
wartości wykupu określonej w umowie leasingowej, jeżeli zaś zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
leasingowej dokona wskazana przez LB osoba trzecia, wówczas cena zakupu przedmiotu leasingu będzie równa
jego wartości rynkowej.
6. Nabycie własności przedmiotu leasingu następuje poprzez zawarcie z LD umowy sprzedaży przedmiotu, z
uwzględnieniem zasad określonych niżej i otrzymanie przez LD ceny sprzedaży.
7. Sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingowej na rzecz LB lub osoby trzeciej wskazanej przez
LB następuje z wyłączeniem wszelkich przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w terminie
wskazanym w treści faktury wystawionej przez LD, nie dłuższym niż 7 dni od dokonania zapłaty ceny przedmiotu.
Jeżeli osobą trzecią, wskazaną przez LB jest konsument w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, to wówczas LB
zobowiązuje się wobec LD do zwolnienia go z obowiązków wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej wobec
kupującego.
8. Jeżeli cena sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz osoby trzeciej, wskazanej przez LB będzie wyższa, niż
wartość wykupu, o której mowa w ust. 1, wówczas LB przysługiwać będzie zwrot połowy różnicy pomiędzy wartością
wykupu a uzyskaną ceną sprzedaży netto.
9. O ile LB nie wykona obowiązku nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingowej lub nie zapewni
nabycia przedmiotu leasingu przez osobę trzecią na warunkach określonych wyżej, wówczas zobowiązany będzie
do zwrotu przedmiotu leasingu zgodnie z postanowieniami § 33, zaś LD przysługuje w takim przypadku od LB kara
umowna za nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości odpowiadającej
wartości wykupu przedmiotu leasingu, na poczet której LD może zaliczyć uiszczoną przez LB kaucję
zabezpieczającą.
10. O ile LB objęty został ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie „Z nami
bezpieczniej”, w ramach której LD wyznaczony został jako Uposażony i w związku z powstaniem odpowiedzialności
odszkodowawczej LD zostanie wypłacone odszkodowanie, wpływ kwoty odszkodowania przenoszącej kwoty, o
których mowa w §18 ust. 1., zaliczony zostanie na poczet ceny nabycia przedmiotu leasingu przez LB. LB bądź jego
spadkobiercy, będą zobowiązani do uiszczenia pozostałej do zapłaty części ceny sprzedaży w ciągu 7 dni od
zakończenia umowy leasingu, a w razie niewykonania przez LB bądź jego spadkobierców tego obowiązku LD
uprawniony będzie do sprzedaży przedmiotu leasingu osobie trzeciej i zwrotu LB kwoty odpowiadającej różnicy
wypłaconego odszkodowania i kwot, o których mowa w §18 ust. 1.
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11.Niewykonanie przez LB zobowiązania do nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu, na jaki umowa ta
została zawarta, upoważnia LD do obciążenia LB karą umowną za niewykonanie umowy przyrzeczonej sprzedaży
w wysokości wartości wykupu określonej w umowie, z zastosowaniem kursu, o którym mowa w §17 ust. 7.
12. Postanowienia ust. 1 – 9 powyżej w zakresie, w jakim regulują zobowiązanie stron do zawarcia przyrzeczonej
umowy sprzedaży, stanowią umowę przedwstępną sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 389 §1 Kodeksu
Cywilnego. Umowa przyrzeczona sprzedaży powinna zostać zawarta w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy
zakończeniu okresu, na jaki umowa leasingu została zawarta.
13. W przypadku wyboru przez LB opcji „Pakiet bezpieczeństwa” umowa sprzedaży, o której mowa w ust.6., przenosi
na LB również własność urządzeń wchodzących w skład tego pakietu.
Odbiór przedmiotu leasingu
§ 30. LB upoważnia LD, na wypadek rozwiązania/wygaśnięcia niniejszej umowy leasingu i niezwrócenia przedmiotu
leasingu w uzgodnionym terminie, do wejścia do pomieszczeń LB i przejęcia przedmiotu leasingu, również za
pośrednictwem upełnomocnionych osób trzecich. Wszelkie koszty związane z odbiorem przedmiotu leasingu, jego
transportem do siedziby LD, dokonanymi naprawami, przygotowaniem do sprzedaży oraz z dochodzeniem od LB
świadczeń wynikających z umowy leasingowej, pokrywa LB.
Postanowienia końcowe
§ 31.1. Rozwiązanie umowy po zakupieniu przez LD przedmiotu leasingu u Dostawcy, a przed terminem jej
zakończenia, jest możliwe na wniosek LB, po wskazaniu przez niego nabywcy przedmiotu leasingu i po uzyskaniu
zgody LD, o ile umowa leasingowa trwała nie krócej, niż okres odpowiadający 40 % czasu normatywnej amortyzacji
przedmiotu leasingu.
Cena sprzedaży nie może być niższa od wartości pozostałych czynszów zmniejszonych o dyskonto wg stawki
WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego
miesiąc rozwiązania umowy, a dla umów leasingu operacyjnego denominowanego i walutowego - cena sprzedaży
nie może być niższa od wartości pozostałych czynszów zmniejszonych o dyskonto wg stawki EURIBOR - dla umów,
w których walutą obcą jest EURO lub LIBOR - dla umów, w których walutą obcą jest dolar amerykański lub frank
szwajcarski – w obu przypadkach dla depozytów jednomiesięcznych obowiązującej w ostatnim dniu roboczym
miesiąca poprzedzającego miesiąc rozwiązania umowy, powiększonej o kwotę odpowiadającą wartości wykupu
przedmiotu leasingu. O ile nabywcą przedmiotu leasingu będzie osoba trzecia, to cena sprzedaży nie może być
niższa, niż wartość rynkowa przedmiotu leasingu, ale nie niższa niż suma wartości pozostałych czynszów
zmniejszonych o dyskonto wg stawki EURIBOR - dla umów, w których walutą obcą jest EURO lub LIBOR - dla umów,
w których walutą obcą jest dolar amerykański lub frank szwajcarski – w obu przypadkach dla depozytów
jednomiesięcznych obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc rozwiązania
umowy, powiększonej o kwotę odpowiadającą wartości wykupu przedmiotu leasingu. Dla obliczenia wartości
pozostałych do zapłaty czynszów bierze się pod uwagę również ich części będące efektem powiększenia o składki
ubezpieczeniowe na podstawie przepisów §17 ust. 14 i 16 oraz bierze się pod uwagę ich części będące efektem
powiększenia o miesięczny koszt zabezpieczenia DNA Program na podstawie przepisów §17 ust. 161. LB nie służy
prawo wypowiedzenia umowy leasingu.
2. Ewentualne przekazanie przez LB na rzecz LD posiadania przedmiotu leasingu przed zakończeniem okresu, na
jaki zawarta została umowa leasingu, nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ugody ani nowacji, w szczególności nie
zwalnia LB z obowiązku uiszczania rat leasingowych zgodnie z przepisami §17. LD zobowiązany będzie do
przechowania przedmiotu leasingu, w którego posiadanie wejdzie w wyniku ewentualnego przekazania przez LB z
zastosowaniem przepisów tytułu XXVIII Księgi III Kodeksu Cywilnego, a LB zobowiązany będzie do pokrycia kosztów
związanych z przechowaniem w wysokości ustalonej w Tabeli Opłat i Prowizji, o której mowa w §17 ust. 12.
§ 32. 1. Pismo wysłane na adres wskazany w umowie, prawidłowo awizowane przez Urząd Pocztowy, a niepodjęte
w terminie i zwrócone LD, traktowane będzie jako doręczone w dacie pierwszego awiza.
2. W razie zmiany siedziby LB w czasie trwania umowy, LB ma obowiązek zawiadomić o nowym adresie LD w
terminie 14 dni. W przypadku niespełnienia tego wymogu LB uiści na rzecz LD karę umowną w wysokości nie
większej niż 500 zł.
§ 33. LB zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu leasingu wraz z urządzeniami wchodzącymi w skład „Pakietu
bezpieczeństwa” w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia umowy leasingu operacyjnego wraz ze wszystkimi jego
dokumentami i kompletnym fabrycznym wyposażeniem otrzymanym przy odbiorze w miejscu wskazanym przez LD.
Wygaśnięcie umowy następuje z upływem ostatniego dnia miesiąca, za który przysługiwała LD rata leasingowa.
§ 34. Przedmiot leasingu powinien być zwrócony w stanie technicznym odpowiadającym normalnemu zużyciu. W
przypadku stwierdzenia uszkodzenia, nadmiernego zużycia przedmiotu leasingu w stosunku do czasu użytkowania,
w przypadku pojazdów – przebiegu ponad ustalony w umowie limit kilometrów zaś w przypadku maszyn i urządzeń
– ponad ustaloną w umowie ilość wykonanej pracy (w odpowiednich jednostkach), wymiany zespołów lub części czy
też dokonywania innych wymian niezgodnych z instrukcją fabryczną, odbiór przedmiotu leasingu nastąpi przy
udziale rzeczoznawcy. Ewentualne straty określone w ekspertyzie oraz wynagrodzenie rzeczoznawcy pokryje LB.
§ 35. 1. W razie opóźnienia w zwrocie przez LB przedmiotu leasingu lub urządzeń wchodzących w skład „Pakietu
bezpieczeństwa”, LD zastrzega sobie prawo do naliczenia kary za bezumowne korzystanie z rzeczy cudzej w
wysokości 0,5% wartości ofertowej przedmiotu leasingu za każdy dzień opóźnienia.
2. Przepisów § 33, 34 oraz 35 ust. 1 nie stosuje się o ile LB nabędzie przedmiot leasingu od LD lub zapewni jego
zbycie na rzecz osoby trzeciej, zgodnie z treścią § 29.
§ 36. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy leasingu dla swej ważności wymagają pisemnego uzgodnienia obu
stron, chyba że o zmiany takie wnioskuje LB i LD się na nie godzi. Zmiana treści umowy w takim zakresie obowiązuje
strony od daty, w której LD wyśle do LB pismo informujące Go o zgodzie na wnioskowaną przez niego zmianę treści
umowy lub od daty określonej w tym piśmie. Wszelkie inne uzgodnienia nie mają mocy prawnej, z wyjątkiem sytuacji
opisanej w § 9, 20, 37 i 38.
§ 37. W razie wejścia w życie zmian w prawie skutkujących zmianą obciążeń podatkowych lub wprowadzeniem
dodatkowych opłat lub podatków od umów leasingu lub ich przedmiotów, cena usług z tytułu leasingu (pozostałych
do spłacenia czynszów leasingowych) ulegnie odpowiedniej zmianie, bez konieczności sporządzania odrębnego
aneksu. W przypadku zmiany prawa działającej wstecz, LD przeniesie na LB obowiązek wniesienia stosownej
dopłaty.
§ 38. 1. Jeżeli Strony ustalą, że wysokość rat leasingowych ustalana jest w oparciu o zmienną stopę procentową, w
przypadku zmiany w trakcie trwania umowy: WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, a w przypadku umowy
leasingu operacyjnego denominowanego i walutowego – EURIBOR – dla umów, w których walutą obcą jest EURO
lub LIBOR – dla umów, w których walutą obcą jest dolar amerykański lub frank szwajcarski – w obu przypadkach dla
depozytów jednomiesięcznych, LD będzie miał prawo do proporcjonalnej zmiany wysokości rat leasingowych.
Decyzje o zmianie podejmuje LD, a zmiana taka nie wymaga aneksu.
2. Jeżeli Strony ustalą, że wysokość rat leasingowych ustalana jest w oparciu o stałą stopę procentową, przepisu
ust. 1 nie stosuje się, a wysokość rat leasingowych nie jest uzależniona od zmian wskaźników WIBOR lub EURIBOR
lub LIBOR, o których mowa w tej umowie.
§ 39. Właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby LD.
§ 40. Niniejsze warunki umowy leasingu operacyjnego stanowią integralną część Umowy Leasingu Operacyjnego
lub Umowy Leasingu Operacyjnego Denominowanego/Walutowego.
§ 41. 1.W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu
Operacyjnego obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

…………………………………………
podpis LB

2. Potrącenie należności LB z kwot należnych LD może dotyczyć jedynie kwot bezspornych lub ustalonych
prawomocnym wyrokiem sądowym.
3. Podział niniejszych warunków na rozdziały, oraz nadanie tym rozdziałom tytułów ma jedynie znaczenie
porządkujące i nie wpływa na ich interpretację.
4. LB będąc świadomym odpowiedzialności karnej określonej w art. 286 § 1 kodeksu karnego oświadcza, że
przedłożone przez Niego dokumenty wymagane przez Idea Leasing Spółka akcyjna sp. k. do zawarcia umowy
leasingowej, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
§ 42. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Leasingu Operacyjnego zostały przyjęte Uchwałą Wspólników Idea Leasing
Spółka akcyjna sp. k. z siedzibą we Wrocławiu nr 007/2015 z dnia 08.10.2015 r.
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