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Rozdział I. DEFINICJE
§ 1.
Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu,
należy rozumieć następująco:
a)
„Dostawca” – podmiot określony mianem „zbywcy” w Księdze Trzeciej
Tytule XVII1 Kodeksu Cywilnego;
b)
„Finansujący” – podmiot określony tym samym mianem w Księdze
Trzeciej Tytule XVII1 Kodeksu Cywilnego, leasingodawca;
c)
„Harmonogram” lub „Harmonogram finansowy” – stanowiący integralną
część Umowy dokument, określający terminy płatności i wysokość opłat
leasingowych;
d)
„kaucja wstępna” – jedna z opłat leasingowych, mająca charakter
zabezpieczający, uiszczana przez Korzystającego najpóźniej w dniu
zawarcia Umowy, w razie jej niewykorzystania na inne cele zaliczana na
poczet czynszu zerowego;
e)
„Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
f)
„Korzystający” – podmiot określony tym samym mianem w Księdze
Trzeciej Tytule XVII1 Kodeksu Cywilnego, leasingobiorca, mający status
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., nr
155, poz. 1095, z późn. zm.);
g)
„Opłaty leasingowe” – opłaty przewidziane w Umowie, OWUL lub
w Tabeli Opłat i Prowizji, w tym w szczególności czynsze leasingowe,
kaucja wstępna, kaucja gwarancyjna oraz opłaty manipulacyjne
i wyrównawcze;
h)
„OWUL” – niniejsze Ogólne Warunki Umów Leasingu Operacyjnego,
stanowiące integralną część Umowy;
i)
„Przedmiot Leasingu” - rzecz ruchoma oznaczona co do tożsamości lub
zbiór rzeczy ruchomych stanowiący całość gospodarczą, wraz z wszelkimi
częściami składowymi, przynależnościami, dodatkowym wyposażeniem
i ulepszeniami, oddane Korzystającemu przez Finansującego do używania
albo do używania i pobierania pożytków na podstawie Umowy, opisane
w Umowie i załącznikach do niej;
j)
„Strony” – obie strony Umowy; Korzystający i Finansujący łącznie;
k)
„stopa podstawowa” – średnia arytmetyczna stawek WIBOR (Warsaw
Interbank Offered Rate) dla depozytów trzymiesięcznych z 14 dni
poprzedzających dzień zawarcia Umowy;
l)
„stopa referencyjna” – średnia arytmetyczna stawek WIBOR (Warsaw
Interbank Offered Rate) dla depozytów trzymiesięcznych z 14 dni
poprzedzających odpowiednio: dzień wystawienia dokumentu księgowego
(faktury VAT lub noty) na daną opłatę leasingową lub dzień
rozwiązania/wygaśnięcia Umowy;
m) „Tabela Opłat i Prowizji” - tabela określająca wysokość opłat i prowizji
przysługujących Finansującemu z tytułu czynności wykonywanych przez
Finansującego w związku z realizacją lub rozliczeniem Umowy, w tym w
szczególności czynności dokonywanych na wniosek lub z przyczyn
leżących po stronie Korzystającego;
n)
„Umowa” – umowa nazwana, uregulowana w Księdze Trzeciej Tytule
XVII1 Kodeksu Cywilnego, na podstawie której Finansujący zobowiązuje
się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć Przedmiot
Leasingu od oznaczonego Dostawcy, na warunkach określonych w tej
umowie i oddać ten Przedmiot Leasingu Korzystającemu do używania
albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a
Korzystający zobowiązuje się zapłacić Finansującemu w uzgodnionych
ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub
wynagrodzeniu z tytułu nabycia Przedmiotu Leasingu przez
Finansującego. W rozumieniu przepisów ustaw o podatku dochodowym
Umowa jest umową leasingu operacyjnego;
o)
„ustawy o podatku dochodowym” – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.
nr 51, poz. 307, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr
54, poz. 654, z późn. zm.).
Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, pojęcia użyte w OWUL lub Umowie
w liczbie pojedynczej, odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie.
Rozdział II. PRZEPISY OGÓLNE
§ 2.
Finansującemu przysługuje prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od
wartości Przedmiotu Leasingu, w rozumieniu przepisów ustaw o podatku
dochodowym.
Wyłącza się możliwość dokonywania przez Korzystającego potrąceń
przysługujących mu wobec Finansującego wierzytelności z wierzytelnościami
Finansującego wobec niego, z wyjątkiem sytuacji gdy wierzytelność
Korzystającego jest stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądowym lub
Finansujący wyraził pisemną zgodę na dokonanie potrącenia.
W każdym momencie trwania Umowy, Finansujący ma prawo żądać
od Korzystającego wskazania miejsca, w którym znajduje się Przedmiot
Leasingu.
Finansujący ma prawo w okresie trwania Umowy, nie częściej jednak niż raz na
kwartał, weryfikować i aktualizować uzyskane od Korzystającego przed
zawarciem Umowy dane finansowe i inne informacje, na podstawie których
Finansujący podjął decyzję o zawarciu Umowy, a Korzystający zobowiązany
jest do poddania się tej weryfikacji oraz współdziałania w tym zakresie
z Finansującym, w szczególności przez okazanie na żądanie Finansującego
odpowiednich i aktualnych dokumentów zawierających te dane i informacje.
Niezależnie od powyższego, Korzystający jest zobowiązany informować
Finansującego o zmianach swoich danych podanych w Umowie lub w związku
z jej zawarciem, w tym w szczególności o zmianach: nazwy (firmy), formy
prawnej, adresu siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu pod którym
prowadzi działalność gospodarczą, adresu zamieszkania, numerów telefonów
komórkowych, adresów poczty elektronicznej, adresu pod którym Przedmiot
Leasingu jest przechowywany (dotyczy Przedmiotów Leasingu trwale
umiejscowionych), adresów poręczycieli oraz innych osób/podmiotów które
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udzieliły zabezpieczenia wykonania Umowy. Powyższe informacje Korzystający
jest zobowiązany przekazywać w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany,
na piśmie pod rygorem nieważności.
Finansujący jest zobowiązany informować Korzystającego o zmianie adresu
swojej siedziby.
Strona, która nie wypełniła obowiązku przekazywania informacji wynikającego
z powyższych postanowień, pokryje drugiej stronie spowodowane tym koszty
oraz naprawi szkodę.
Wszelka korespondencja związana z Umową lub z niej wynikająca wysyłana
będzie listem lub dostarczana w oryginałach na adresy korespondencyjne Stron.
Przesłanie przez Finansującego oświadczenia woli w postaci elektronicznej
opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na podany przez Korzystającego
na piśmie adres poczty elektronicznej służący do obsługi Umowy jest
równoważne ze złożeniem oświadczenia woli w formie pisemnej. Pismo lub
oświadczenie woli Finansującego w postaci elektronicznej wysłane na
odpowiednie adresy, o których mowa w dwóch zdaniach poprzednich, uważane
będą za doręczone najpóźniej po upływie 14 dni od dnia ich nadania, także
jeżeli nie zostały odebrane przez adresata z przyczyn niezależnych od
nadawcy. Z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, pisma informacyjne Strony mogą
również przesyłać do siebie faxem lub pocztą elektroniczną, za
potwierdzeniem. Za moment doręczenia uznaje się wówczas chwilę uzyskania
przez nadawcę potwierdzenia otrzymania pisma informacyjnego przez
odbiorcę. W przypadku wyrażenia przez Korzystającego zgody na otrzymywanie
faktur VAT w formie elektronicznej, Finansujący może je przesyłać, w tym
udostępniać, przy użyciu poczty elektronicznej. Finansujący może nadto
w celach informacyjnych wysyłać krótkie wiadomości tekstowe (sms) na podany
przez Korzystającego na piśmie numer telefonu komórkowego służący do
obsługi Umowy.
Rozdział III. ZABEZPIECZENIA
§ 3.
Finansujący może uzależnić wejście w życie Umowy lub wydanie
Korzystającemu Przedmiotu Leasingu od ustanowienia zabezpieczeń.
Zabezpieczeniem, od którego uzależnione jest wejście w życie Umowy, jest
weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu, wraz z deklaracją wekslową,
wystawiany przez Korzystającego, chyba że co innego stanowi Umowa. Weksel
ten Finansujący może wypełnić w przypadku opóźnień w płatności czynszów lub
innych opłat leasingowych albo innego naruszenia Umowy, zgodnie z treścią
deklaracji wekslowej.
Lista pozostałych zabezpieczeń uzgodnionych przez Strony każdorazowo
znajduje się w treści Umowy.
W przypadku nieustanowienia przez Korzystającego zabezpieczenia, od którego
uzależnione jest wydanie Przedmiotu Leasingu do momentu, w którym
Dostawca zgłosi gotowość do przekazania Przedmiotu Leasingu, Finansujący
wezwie Korzystającego do wykonania czynności niezbędnych do skutecznego
ustanowienia zabezpieczenia wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin.
W razie bezskutecznego upływu tego terminu, Finansujący może rozwiązać
Umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie
Korzystającego. Wraz z rozwiązaniem Umowy Finansujący dokona zwrotu
Korzystającemu dotychczas uiszczonych należności związanych z Umową,
z potrąceniem odszkodowania, na którego wysokość będzie składała się suma:
kosztów nabycia Przedmiotu Leasingu poniesionych przez Finansującego,
czynszu zerowego oraz kwoty równej trzykrotnej wartości pierwszego po
czynszu zerowym czynszu leasingowego wynikającego z Harmonogramu
finansowego do Umowy.
§ 4.
O ile jest ona przewidziana w Harmonogramie Finansowym do Umowy,
Finansujący pobierze od Korzystającego kaucję gwarancyjną.
Termin lub terminy płatności kaucji gwarancyjnej (w przypadku gdy ma być
ona pobierana w ratach) określa Harmonogram Finansowy.
Kaucja gwarancyjna jest przez Finansującego pobierana na zabezpieczenie
jego wszelkich roszczeń wobec Korzystającego wynikających z Umowy, w tym
w szczególności na pokrycie szkody wynikającej z zawinionej przez
Korzystającego utraty wartości przez Przedmiot Leasingu większej niż
wynikająca z normalnego używania, stwierdzonej w czasie trwania Umowy lub
przy zwrocie Przedmiotu Leasingu Finansującemu po zakończeniu Umowy,
z niezrealizowania
przez
Korzystającego
obowiązku
przekazywania
Finansującemu informacji o zmianach danych Korzystającego podanych
w Umowie lub w związku z jej zawarciem lub też na pokrycie szkody związanej
z utratą gwarancji udzielonej przez Dostawcę lub producenta na Przedmiot
Leasingu na skutek działań lub zaniechań Korzystającego.
Jeżeli po upływie okresu na jaki Umowa została zawarta, Korzystający będzie
chciał zrealizować przysługujące mu prawo nabycia Przedmiotu Leasingu,
niewykorzystana do tego momentu kaucja gwarancyjna może za zgodą
Korzystającego podlegać kompensacie z należnością Finansującego z tytułu
sprzedaży Przedmiotu Leasingu.
Po nabyciu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego po zakończeniu Umowy
lub po jego zwrocie Finansującemu, niewykorzystana część kaucji
gwarancyjnej jest zwracana Korzystającemu niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 7 dni od dnia wskazania przez Korzystającego Finansującemu
numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot.
Rozdział IV. WŁASNOŚĆ PRZEDMIOTU LEASINGU, USTANAWIANIE ORAZ
PRZENOSZENIE PRAW Z UMOWY
§ 5.
Przez cały okres trwania Umowy Przedmiot Leasingu jest własnością
Finansującego. Korzystający może stać się właścicielem Przedmiotu Leasingu
dopiero po zakończeniu Umowy i nabyciu Przedmiotu Leasingu zgodnie
z postanowieniami rozdziału XIII OWUL.
W dokumentach Przedmiotu Leasingu, w tym w szczególności w dowodzie
rejestracyjnym, o ile ze względu na rodzaj Przedmiotu Leasingu taki dokument
występuje, Finansujący jest wpisany jako właściciel.
§ 6.
Finansujący jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie, w dowolnym
momencie, bez zgody Korzystającego, całości lub części praw wynikających
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z Umowy. O przeniesieniu praw z Umowy Korzystający zostanie poinformowany
przez Finansującego odrębnym pismem, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia, w którym przeniesienie praw nastąpiło.
Korzystający nie może bez pisemnej zgody Finansującego przenosić na osoby
trzecie praw wynikających z Umowy. W celu ustanowienia na Przedmiocie
Leasingu jakiegokolwiek prawa na rzecz osoby trzeciej, w tym w szczególności
w celu oddania Przedmiotu Leasingu do odpłatnego lub nieodpłatnego używania
osobie trzeciej, niezbędna jest zgoda Finansującego wyrażona w formie
pisemnej, o którą Korzystający może zawnioskować do Finansującego w
każdym czasie.
Rozdział V. WYBÓR PRZEDMIOTU LEASINGU
§ 7.
Korzystający dokonuje wyboru Przedmiotu Leasingu i Dostawcy i ponosi pełną
odpowiedzialność za ten wybór i ryzyko z nim związane.
Finansujący nie ponosi wobec Korzystającego żadnej odpowiedzialności za:
wybór Przedmiotu Leasingu i Dostawcy, wybór ceny i pozostałych warunków
sprzedaży, wybór terminu i sposobu dostawy. Finansujący odpowiada jedynie
za zapłatę ceny za Przedmiot Leasingu do Dostawcy.
Korzystający ponosi pełne ryzyko ceny i wartości Przedmiotu Leasingu, jego
parametrów technicznych i użytkowych, przydatności dla Korzystającego
i prowadzonej przez niego działalności oraz konsekwencje i ryzyko
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży Przedmiotu
Leasingu przez Dostawcę.
Finansujący nie odpowiada wobec Korzystającego za jakiekolwiek wady
Przedmiotu Leasingu (fizyczne ani prawne, w tym w szczególności wady
ukryte), chyba że wady te powstały na skutek okoliczności za które Finansujący
ponosi odpowiedzialność.
Do obowiązków Korzystającego należy zapoznanie się z warunkami sprzedaży
stosowanymi przez Dostawcę oraz wykonanie wszelkich uprawnień i
obowiązków związanych z zakupem Przedmiotu Leasingu od Dostawcy, za
wyjątkiem obowiązku zapłaty ceny, który ciąży na Finansującym, oraz z
zastrzeżeniem postanowień OWUL dotyczących gwarancji i rękojmi.
Korzystający jest zobowiązany udzielić Finansującemu informacji o warunkach
dostawy i odbioru Przedmiotu Leasingu uzgodnionych z Dostawcą.
Wszelkie konsekwencje nieokreślenia lub niewłaściwego określenia w Umowie
warunków nabycia i dostawy Przedmiotu Leasingu, uzgodnionych przez
Korzystającego z Dostawcą, obciążają Korzystającego, z wyłączeniem
możliwości kierowania roszczeń z tego tytułu do Finansującego.
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Rozdział VI. NABYCIE I ODBIÓR PRZEDMIOTU LEASINGU ORAZ PREFINANSOWANIE
§ 8.
1)
Finansujący składa zamówienie na Przedmiot Leasingu u Dostawcy w terminie
do 3 dni od dnia ziszczenia się następujących warunków:
a)
zawarcia przez Finansującego i Korzystającego Umowy,
b)
uiszczenia przez Korzystającego na rzecz Finansującego kwoty
stanowiącej kaucję wstępną.
2)
Kaucja wstępna wpłacana przez Korzystającego może za jego zgodą podlegać
kompensacie z należnością Finansującego z tytułu pierwszego czynszu
przewidzianego w Harmonogramie finansowym do Umowy (czynszu zerowego).
3)
Jeżeli przed zawarciem Umowy Korzystający dokonał na rzecz Dostawcy wpłaty
zaliczki na poczet ceny sprzedaży Przedmiotu Leasingu i w związku z
zawarciem Umowy Dostawca zobowiązany jest do zwrotu tej zaliczki na rzecz
Korzystającego, to Korzystający przelewa na Finansującego wszelkie prawa do
kwoty zaliczki do wysokości nie wyższej niż wysokość czynszu zerowego
(brutto), zaś Finansujący przyjmuje ten przelew, zobowiązując się zaliczyć
przelaną kwotę na poczet czynszu zerowego, należnego Finansującemu od
Korzystającego. Korzystający zobowiązany jest zawiadomić Dostawcę
o przelewie w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku, gdy
przelew okaże się nieskuteczny albo gdy kwota zaliczki jest niższa od czynszu
zerowego, Korzystający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Finansującego
czynszu zerowego lub różnicy między zaliczką a czynszem zerowym.
Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się tylko w przypadku, gdy zaliczka
została wpłacona w złotych i Dostawca wystawi Finansującemu fakturę
sprzedaży dotyczącą Przedmiotu Leasingu również w złotych.
4)
W przypadku różnicy między ceną Przedmiotu Leasingu określoną w Umowie
i ceną Przedmiotu Leasingu w dniu jego nabycia od Dostawcy, Strony podpiszą
aneks do Umowy zmieniający wartość ofertową Przedmiotu Leasingu o kwotę
tej różnicy i skorygują Harmonogram finansowy. Jeżeli wartość ofertowa
Przedmiotu Leasingu wzrośnie, Finansujący zastrzega sobie prawo odstąpienia
od Umowy. W zakresie skutków odstąpienia § 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§ 9.
1)
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Korzystającego przed wydaniem mu
Przedmiotu Leasingu, połowa uiszczonej przez niego kaucji wstępnej nie
podlega zwrotowi. Jeśli Korzystający do tego momentu nie uiścił jeszcze kaucji
wstępnej, Finansujący obciąży go opłatą manipulacyjną z tytułu poniesionych
kosztów obsługi Umowy w wysokości odpowiadającej połowie przewidzianej
w Umowie kaucji wstępnej. Niezależnie od powyższego, jeżeli doszło już do
nabycia Przedmiotu Leasingu od Dostawcy, Korzystający ponosi koszty jego
nabycia, w tym w szczególności zobowiązany jest do zwrotu Finansującemu
ceny zakupu.
2)
Jeżeli Przedmiot Leasingu nie zostanie wydany Korzystającemu w ustalonym
terminie na skutek okoliczności,
za które Korzystający
ponosi
odpowiedzialność, określone w Umowie i w Harmonogramie finansowym
terminy płatności czynszów leasingowych pozostają niezmienione.
3)
Termin i miejsce odbioru Przedmiotu Leasingu są wyznaczane przez Dostawcę
działającego w uzgodnieniu z Finansującym. Informacja na ich temat jest
przekazywana Korzystającemu.
4)
Jeżeli Dostawca działający w uzgodnieniu z Finansującym wyznaczy
Korzystającemu termin na dokonanie odbioru Przedmiotu Leasingu,
a Korzystający nie odbierze Przedmiotu Leasingu w tym terminie, to po jego
upływie Finansujący może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym
z przyczyn leżących po stronie Korzystającego. Wraz z rozwiązaniem Umowy
Finansujący dokona zwrotu Korzystającemu dotychczas uiszczonych należności
związanych z Umową, z potrąceniem odszkodowania, na którego wysokość
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będzie składała się suma: kosztów nabycia Przedmiotu Leasingu poniesionych
przez Finansującego, czynszu zerowego oraz kwoty równej trzykrotnej wartości
pierwszego po czynszu zerowym czynszu leasingowego wynikającego
z Harmonogramu finansowego do Umowy.
Finansujący nie odpowiada za opóźnienie lub przypadki uniemożliwiające
realizację zamówienia na Przedmiot Leasingu. W szczególności, jeżeli w
odpowiedzi na zamówienie złożone przez Finansującego Dostawca odmówi
dostawy Przedmiotu Leasingu lub dostawa opóźni się o więcej niż miesiąc od
terminu ustalonego z Dostawcą albo też Dostawca nie odpowie w terminie
miesiąca na zamówienie złożone przez Finansującego, to sytuacje takie będą
podstawą uprawniającą Finansującego do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu
Umowy z przyczyn leżących po stronie Korzystającego. W przypadku
rozwiązania Umowy na tej podstawie, wpłacona przez Korzystającego kaucja
wstępna nie podlega zwrotowi. Jeśli Korzystający do tego momentu nie uiścił
jeszcze kaucji wstępnej, Finansujący obciąży go opłatą manipulacyjną z tytułu
poniesionych kosztów obsługi Umowy w wysokości odpowiadającej
przewidzianej w Umowie kaucji wstępnej. Jeżeli w opisanej wyżej sytuacji
doszło już do nabycia Przedmiotu Leasingu przez Finansującego, Korzystający
ponosi koszty jego nabycia (w tym w szczególności cenę zakupu), przy
zaliczeniu na ich poczet wpłaconej przez Korzystającego kaucji wstępnej.
§ 10.
Z czynności odbioru Przedmiotu Leasingu od Dostawcy i jego przekazania
Korzystającemu sporządzany jest pisemny protokół, podpisywany przez Strony,
stanowiący integralną część Umowy.
W przypadku udzielenia stosownego upoważnienia przez Finansującego,
Korzystający może dokonać odbioru Przedmiotu Leasingu bezpośrednio od
Dostawcy, dokumentując ten fakt sporządzeniem protokołu w formie
określonej w ustępie poprzedzającym.
Wszelkie koszty odbioru Przedmiotu Leasingu, jego transportu i ubezpieczenia
oraz koszty ewentualnej instalacji w miejscu przeznaczenia obciążają
Korzystającego.
Jeżeli w czasie odbioru Przedmiotu Leasingu od Dostawcy Korzystający
stwierdzi, że Przedmiot Leasingu nie jest zgodny z zamówieniem złożonym
przez Finansującego lub posiada wady, jest zobowiązany odmówić odbioru
Przedmiotu Leasingu i bezzwłocznie poinformować Finansującego o tym fakcie,
wskazując mu na piśmie uzasadnienie odmowy odbioru Przedmiotu Leasingu.
Dokonanie przez Korzystającego odbioru Przedmiotu Leasingu od Dostawcy
pomimo niezgodności z zamówieniem lub pomimo stwierdzenia wad następuje
na ryzyko i odpowiedzialność Korzystającego.
Z momentem odbioru Przedmiotu Leasingu na Korzystającego przechodzi
odpowiedzialność:
a)
względem Finansującego – za utratę Przedmiotu Leasingu, jego
zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przez niego wartości większą niż
wynikająca z normalnego używania;
b)
względem osób trzecich - za szkody im wyrządzone, pozostające
w związku z posiadaniem przez Korzystającego Przedmiotu Leasingu.
§ 11.
Jeżeli w okresie między zawarciem Umowy a podpisaniem przez Strony
protokołu zdawczo-odbiorczego Przedmiotu Leasingu, wysokość wszelkich opłat
leasingowych uiszczonych przez Korzystającego na rzecz Finansującego będzie
niższa niż wpłaty dokonane przez Finansującego na rzecz Dostawcy tytułem
zakupu Przedmiotu Leasingu, od kwoty różnicy Finansujący będzie naliczał
opłatę, za każdy dzień istnienia tej różnicy (opłata za prefinansowanie). Opłata
ta obliczana będzie jako iloczyn wyżej opisanej różnicy i oprocentowania,
którego wysokość w skali roku będzie odpowiadała stopie referencyjnej
powiększonej o 8%.
Fakturę VAT na kwotę opłaty za prefinansowanie za wszystkie dni, za które
będzie ona należna, Finansujący wystawi Korzystającemu w terminie do końca
miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Strony podpisały protokół
zdawczo-odbiorczy Przedmiotu Leasingu.

Rozdział VII. EKSPLOATACJA PRZEDMIOTU LEASINGU I ZMIANY DOKONYWANE W
PRZEDMIOCIE LEASINGU W CZASIE TRWANIA UMOWY
§ 12.
1)
Korzystający odpowiada za eksploatację Przedmiotu Leasingu zgodnie z jego
przeznaczeniem, instrukcją producenta lub Dostawcy oraz z warunkami
prawidłowego korzystania z Przedmiotu Leasingu, o ile takowe zostały
przekazane Korzystającemu przez Dostawcę.
2)
Korzystający zobowiązany jest do utrzymywania Przedmiotu Leasingu
w należytym stanie i do korzystania z niego w sposób niepowodujący jego
nadmiernego zużycia ani spadku wartości ponad zużycie i spadek wartości
wynikający z normalnej eksploatacji.
3)
W każdym czasie w okresie trwania Umowy Finansującemu lub podmiotom
przez niego upoważnionym przysługuje prawo kontroli sposobu eksploatacji
oraz stanu Przedmiotu Leasingu i jego odpowiedniego oznaczenia.
4)
Jeżeli Przedmiotem Leasingu jest pojazd mechaniczny, Korzystający w ramach
obowiązku utrzymywania go w należytym stanie, przeprowadza jego
obowiązkowe okresowe badania techniczne, w tym w szczególności badania
pozwalające na dopuszczenie tego pojazdu do ruchu. W przypadku innych
Przedmiotów Leasingu są to badania zezwalające na zgodne z prawem
korzystanie z Przedmiotu Leasingu, o ile są one wymagane. Korzystający
przedkłada Finansującemu dokumenty poświadczające wykonanie tych badań,
każdorazowo w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed upływem
terminu, do którego wykonanie tych badań było wymagane. W przypadku
niewykonania przez Korzystającego tego obowiązku, Finansujący jest
uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn
leżących po stronie Korzystającego. W przypadku rozwiązania Umowy na tej
podstawie, zastosowanie będą miały postanowienia § 29. ust. od 2 do 10 OWUL.
§ 13.
1)
Na Korzystającym ciąży obowiązek konserwacji i dokonywania napraw
niezbędnych do zachowania Przedmiotu Leasingu w stanie niepogorszonym.
Naprawę lub wymianę każdego istotnego podzespołu lub części Przedmiotu
Leasingu Korzystający jest zobowiązany uzgadniać z Finansującym.
2)
Konserwacji i napraw Przedmiotu Leasingu w czasie trwania Umowy
Korzystający może dokonywać wyłącznie w autoryzowanych serwisach lub –

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000307665, NIP: 5213482474, wysokość kapitału zakładowego 19.000.000,00 PLN wpłacony w całości

parafka

2/7

OGÓLNE WARUNKI UMÓW LEASINGU OPERACYJNEGO
obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Idea Leasing S.A.
nr 21/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.

3)
4)

5)
6)

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

1)
2)

3)

4)

w przypadku ich braku – u osób posiadających kwalifikacje stosowne do
konserwacji i napraw Przedmiotu Leasingu.
Dokonanie ulepszeń, doposażeń, remont lub modernizacja Przedmiotu Leasingu
albo dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w Przedmiocie Leasingu
każdorazowo wymaga pisemnej zgody Finansującego.
Wyrażenie przez Finansującego zgody na ulepszenie, doposażenie lub
modernizację Przedmiotu Leasingu nie wyłącza w chwili zwrotu przez
Korzystającego Przedmiotu Leasingu Finansującemu przy zakończeniu Umowy
na skutek jakichkolwiek okoliczności i w jakimkolwiek trybie, uprawnienia
Finansującego do żądania przywrócenia stanu poprzedniego Przedmiotu
Leasingu lub uprawnienia do zatrzymania ulepszeń, doposażeń lub
zmodernizowanych elementów bez zwrotu ich wartości Korzystającemu,
według wyboru Finansującego.
Dokonanie ulepszeń, doposażeń, remont lub modernizacja Przedmiotu Leasingu
są wykonywane na koszt i ryzyko Korzystającego, z zastrzeżeniem przepisu
kolejnego ustępu.
Jeżeli ulepszenie, doposażenie, remont lub modernizacja Przedmiotu Leasingu
na wniosek Korzystającego ma być sfinansowana ze środków Finansującego
i Finansujący wyrazi na to zgodę, to po wyrażeniu przez Finansującego tej
zgody, Strony podpiszą aneks do Umowy podwyższający wartość ofertową
Przedmiotu Leasingu. Niezwłocznie po podpisaniu tego aneksu Finansujący
doręczy Korzystającemu nowy harmonogram finansowy ze zmienioną na skutek
zmiany wartości ofertowej wysokością opłat.
Rozdział VIII. GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY PRZEDMIOTU LEASINGU
§ 14.
Warunki gwarancji są ustalane przez Dostawcę lub producenta Przedmiotu
Leasingu i Finansujący nie odpowiada za jej zakres.
Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Przedmiotu Leasingu z mocy
prawa przechodzą na Korzystającego z momentem zawarcia przez
Finansującego umowy kupna-sprzedaży Przedmiotu Leasingu z Dostawcą, za
wyjątkiem uprawnienia do odstąpienia od tej umowy. Prawo odstąpienia od
umowy kupna-sprzedaży Przedmiotu Leasingu zawartej z Dostawcą przysługuje
wyłącznie Finansującemu i może być wykonywane tylko na pisemne żądanie
Korzystającego.
W przypadku odstąpienia przez Finansującego od umowy kupna-sprzedaży
zawartej z Dostawcą z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Umowa wygasa,
a Korzystający jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Finansującemu
Przedmiotu Leasingu. Ponadto Korzystający jest zobowiązany do uiszczenia
Finansującemu jednorazowo wszystkich przewidzianych w Umowie, a
dotychczas niezapłaconych czynszów leasingowych oraz kaucji gwarancyjnej (o
ile Harmonogram Finansowy do Umowy ją przewidywał). Wysokość czynszów
leasingowych do zapłaty zostanie pomniejszona o dyskonto. Dyskonto nie
będzie natomiast dotyczyło kaucji gwarancyjnej. Jeżeli Umowa jest oparta na
zmiennej stopie oprocentowania, podstawę wyliczenia dyskonta stanowić będą
czynsze w wysokości wynikającej z przeliczenia Harmonogramu Finansowego na
dzień dokonania dyskonta, a dyskonto obliczone zostanie według stopy
referencyjnej. W przypadku umów opartych na stałej stopie oprocentowania
dyskonto obliczone zostanie według stopy WIBOR dla depozytów
trzymiesięcznych, obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca
poprzedzającego miesiąc wygaśnięcia Umowy. Kwota do zapłaty ustalona w
powyższy sposób nie może być jednak niższa niż pozostały do spłaty kapitał.
Po zapłacie przez Korzystającego należności określonych w ustępie
poprzednim, Finansujący przeleje na Korzystającego prawo do dochodzenia od
Dostawcy roszczeń z tego tytułu.
Korzystający zobowiązany jest do każdorazowego informowania Finansującego
o wystąpieniu wad Przedmiotu Leasingu, które można usunąć przez
skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi za wady.
Realizacja uprawnień z gwarancji lub rękojmi następuje na koszt i ryzyko
Korzystającego.
Realizacja uprawnień z gwarancji lub rękojmi nie wpływa na obowiązek
terminowego uiszczania opłat leasingowych.
Usuwanie wad przez skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych winno
następować zgodnie z warunkami gwarancji ustalonymi przez Dostawcę lub
producenta Przedmiotu Leasingu. W szczególności, jeśli gwarancja przewiduje
możliwość usuwania wad Przedmiotu Leasingu wyłącznie w autoryzowanych
serwisach, Korzystający jest zobowiązany przestrzegać tego wymogu. Jeżeli
Korzystający usunie wadę Przedmiotu Leasingu poza autoryzowanym serwisem i
na skutek tego dojdzie do utraty gwarancji, Korzystający będzie ponosił wobec
Finansującego odpowiedzialność za wynikłą z tego szkodę.
Rozdział IX. KOSZTY I OPŁATY LEASINGOWE
§ 15.
Na Korzystającym spoczywa obowiązek ponoszenia wszelkich kosztów
związanych z obowiązkiem zachowania Przedmiotu Leasingu w stanie
należytym, to jest nie gorszym niż wynikający z normalnego zużycia.
Korzystającego obciążają wszelkie koszty związane z utrzymaniem
i eksploatacją Przedmiotu Leasingu, w tym w szczególności koszty wymaganych
prawem badań technicznych, legalizacji, zatwierdzeń i innych analogicznych
czynności lub decyzji administracyjnych (np. decyzji o zarejestrowaniu pojazdu
mechanicznego) niezbędnych do korzystania z Przedmiotu Leasingu zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami.
Korzystający ponosi także ciężary związane z własnością lub posiadaniem
Przedmiotu Leasingu, w tym w szczególności obciążenia o charakterze
podatkowym i inne obciążenia pozostające w bezpośrednim związku z Umową
lub Przedmiotem Leasingu.
Jeżeli Przedmiotem Leasingu jest pojazd mechaniczny, na Korzystającym
spoczywa również obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z dróg
publicznych (o ile są na danej drodze pobierane), obowiązek uiszczenia
orzeczonych w stosunku do Korzystającego w związku z korzystaniem
z Przedmiotu Leasingu mandatów karnych i innych należności o charakterze
sankcyjnym, nakładanych przez uprawnione służby oraz obowiązek poniesienia
kosztów zakupu i montażu zabezpieczeń wymaganych przez towarzystwo
ubezpieczeń do pełnego ubezpieczenia pojazdu.
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§ 16.
Korzystający jest zobowiązany do terminowego uiszczania opłat leasingowych.
Opłaty leasingowe płatne są wyłącznie przelewem, na rachunek Finansującego,
w terminach i w wysokości określonej w Umowie lub w Harmonogramie
Finansowym, a w przypadku opłat leasingowych nieuwzględnionych w Umowie
lub Harmonogramie, w terminie określonym na fakturze VAT lub nocie
wystawionej przez Finansującego.
Opłatę leasingową uznaje się za uiszczoną w terminie, jeżeli rachunek bankowy
Finansującego zostanie uznany kwotą pieniężną, stanowiącą równowartość tej
opłaty leasingowej, najpóżniej w dniu wymagalności tej opłaty, określonym
w Harmonogramie Finansowym lub w Umowie albo w terminie określonym na
fakturze VAT lub nocie wystawionej przez Finansującego.
Wcześniejsze, niż określone w Umowie lub Harmonogramie Finansowym
wniesienie jakiejkolwiek opłaty leasingowej, traktowane jest jako
zabezpieczenie zapłaty przyszłej należności.
W przypadku opóźnienia w terminowym regulowaniu jakichkolwiek opłat
leasingowych, w tym kaucji gwarancyjnej (o ile Harmonogram Finansowy ją
przewiduje), Finansujący jest uprawniony do obciążenia Korzystającego
odsetkami za opóźnienie w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.
Obowiązek terminowego uiszczania czynszów leasingowych obciąża
Korzystającego również wtedy, gdy z jakichkolwiek przyczyn następuje
przerwa w eksploatacji Przedmiotu Leasingu.
Finansujący zalicza świadczenia Korzystającego w pierwszej kolejności na
poczet należności ubocznych wynikających z Umowy (odsetki, opłaty
manipulacyjne itp.), a następnie na poczet czynszów leasingowych, począwszy
od najdawniej wymagalnych. Jeżeli Korzystający zawarł z Finansującym poza
Umową jeszcze inne umowy leasingu, powyższe zasady stosuje się do
wszystkich trwających umów, w ten sposób, że wpłaty dokonywane przez
Korzystającego są zaliczane w pierwszej kolejności na poczet należności
ubocznych naliczonych na podstawie tych umów, począwszy od najdawniej
wymagalnych, a następnie na poczet czynszów leasingowych według tych
samych zasad.
Za wykonanie czynności i usług dodatkowych Finansujący pobierał będzie od
Korzystającego opłaty manipulacyjne w wysokości określonej w Tabeli Opłat
i Prowizji obowiązującej u Finansującego w momencie wykonania danej
czynności lub usługi. Ze względu na zmianę wysokości kosztów związanych
z czynnościami i usługami wykonywanymi przez Finansującego na rzecz
Korzystającego, Tabela Opłat i Prowizji i stawki w niej określone mogą ulegać
zmianie w czasie trwania Umowy. O dokonaniu takiej zmiany Korzystający
każdorazowo będzie informowany na piśmie. Jeżeli Korzystający nie zgadza się
na nową treść Tabeli Opłat i Prowizji, w terminie 14 dni od otrzymania
informacji o zmianie, może złożyć Finansującemu pisemne oświadczenie
o rozwiązaniu Umowy. Rozliczenie finansowe Stron będzie wówczas
prowadzone w trybie określonym dla przedterminowego rozwiązania Umowy na
wniosek Korzystającego, opisanym w rozdziale XI OWUL. Niezłożenie w
terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianach Tabeli Opłat i Prowizji
oświadczenia o rozwiązaniu Umowy oznacza ich akceptację przez
Korzystającego. Aktualna Tabela Opłat i Prowizji będzie każdorazowo dostępna
na stronie internetowej Finansującego.
W przypadku dokonania przez Korzystającego jakiejkolwiek wpłaty na konto
Finansującego w walucie innej niż złote polskie, płatność taka zostanie
przeliczona przez Finansującego na złote polskie przy zastosowaniu kursu
kupna tej waluty stosowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia dokonania
wpłaty.
W przypadku wyrażenia przez Korzystającego zgody na otrzymywanie faktur
VAT w formie elektronicznej, a następnie cofnięcia tej zgody, Finansujący traci
prawo do przesyłania Korzystającemu faktur VAT w formie elektronicznej
najpóźniej z upływem 30 dni od dnia, w którym otrzymał powiadomienie
Korzystającego o cofnięciu tej zgody.
§ 17.
Jeśli w czasie trwania Umowy dojdzie do wprowadzenia przez powszechnie
obowiązujące akty prawne nowych lub zmiany wysokości dotychczas
obowiązujących opłat lub obciążeń publicznoprawnych (w tym w szczególności
podatkowych) wiążących się z umowami leasingu, Finansujący zastrzega sobie
prawo takiej modyfikacji Umowy, która uwzględni wprowadzone zmiany.
W szczególności Finansujący będzie wówczas uprawniony do zmiany wysokości
pozostałych do zapłaty opłat leasingowych, dokonywanego przez jednostronne
zawiadomienie Korzystającego o tym fakcie.
Zawiadomienie, o którym mowa w poprzednim ustępie będzie zawierało
uzasadnienie i wskazywało opłaty lub obciążenia publicznoprawne, które uległy
zmianie.
§ 18.
W treści Umowy każdorazowo określone jest czy została ona oparta na stałej
czy na zmiennej stopie oprocentowania.
Jeżeli Umowa oparta jest na stałej stopie oprocentowania, wysokość czynszów
leasingowych jest stała i niezmienna w całym okresie Umowy i określa ją
Harmonogram Finansowy.
Jeżeli Umowa oparta jest na zmiennej stopie oprocentowania, w jej treści
określona jest wartość stopy podstawowej. W oparciu o tę wartość ustalana
jest wysokość czynszu zerowego. Wysokość kolejnych czynszów leasingowych
jest zmienna, co oznacza, że podlega ona przeszacowaniu. Zmiana
(przeszacowanie) wysokości czynszów leasingowych następuje, gdy zaistnieje
różnica między wysokością stopy referencyjnej z dnia wystawienia faktury VAT
dla danego czynszu leasingowego a wysokością stopy referencyjnej z dnia
wystawienia faktury VAT dla poprzedniego czynszu leasingowego. W przypadku
pierwszego czynszu leasingowego po czynszu zerowym, porównaniu podlega
wartość stopy referencyjnej z wartością stopy podstawowej. O nowej
wysokości czynszu leasingowego Korzystający będzie informowany przez
Finansującego na piśmie, np. w treści faktury VAT.
Niezależnie od powyższego, jeżeli Umowa oparta jest na zmiennej stopie
oprocentowania, decyzją Finansującego wysokość czynszów leasingowych może
podlegać zmianie (przeszacowaniu) o równowartość rocznego wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych obliczonego jako suma ogłoszonych przez
Główny Urząd Statystyczny przed przeszacowaniem kolejnych 12 wskaźników
miesięcznych. Zmiana (przeszacowanie) może nastąpić nie częściej niż raz do
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roku na koniec miesiąca i podlegać jej będą czynsze leasingowe ujęte w
fakturach wystawianych począwszy od kolejnego miesiąca. Nowa wysokość
czynszów leasingowych obowiązuje od początku kolejnego miesiąca po
przeszacowaniu. O nowej wysokości czynszu leasingowego Korzystający będzie
informowany przez Finansującego na piśmie, np. w treści faktury VAT.
Zmiana (przeszacowanie) wysokości czynszów leasingowych dokonana zgodnie
z postanowieniami poprzednich ustępów nie jest uważana za zmianę Umowy.
Rozdział X. UBEZPIECZENIA
Sekcja 1. Przepisy wspólne
§ 19.
W okresie obowiązywania Umowy Przedmiot Leasingu wymaga pełnego
ubezpieczenia (obowiązek pełnego ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu).
Obowiązek pełnego ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu trwa od momentu
odbioru Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego, a w przypadku Przedmiotu
Leasingu z kategorii „Pojazdy” najpóźniej od dnia rejestracji, aż do nabycia
Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego po zakończeniu Umowy lub –
w przypadku nie skorzystania przez Korzystającego z prawa do nabycia
Przedmiotu Leasingu – do zwrotu Przedmiotu Leasingu Finansującemu
po zakończeniu Umowy, potwierdzonego sporządzeniem protokołu zdawczoodbiorczego.
§ 20.
Obowiązek pełnego ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu może być realizowany
na dwa sposoby: przez ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu przez Finansującego
albo przez ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego. W
każdym wypadku koszty ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu obciążają
Korzystającego. W przypadku, gdy zgodnie z wybranym sposobem i wariantem
ubezpieczenia koszty ubezpieczenia ponosi Finansujący, koszty te oraz inne z
nimi związane powiększają wysokość opłat leasingowych.
Wyboru sposobu i wariantu ubezpieczenia przy zawarciu Umowy i w trakcie jej
trwania w związku z upływem każdego okresu ubezpieczenia dokonuje
Korzystający, składając Finansującemu oświadczenie o treści i w terminie
określonych przez Finansującego, zapewniających nieprzerwane ubezpieczenie
Przedmiotu Leasingu. W odniesieniu do pierwszego okresu ubezpieczenia
długość tego okresu i sposób ubezpieczenia w tym okresie, zgodny z wyborem
dokonanym przez Korzystającego, jest każdorazowo określony w treści Umowy.
Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz zasady likwidacji szkód określa
umowa ubezpieczenia zawarta przez Finansującego lub Korzystającego.
§ 21.
Ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu przez Finansującego może przybrać dwa
warianty.
W pierwszym wariancie Finansujący wykupuje w wybranym przez siebie
towarzystwie ubezpieczeń wieloletni pakiet ubezpieczeniowy zapewniający
pełne ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu przez oznaczony okres, nie dłuższy
niż okres trwania Umowy, a koszt tego ubezpieczenia oraz inne z nim związane
są wliczone w czynsze leasingowe. W razie wyboru tego wariantu
ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy Finansujący dokona zmiany
Harmonogramu, uwzględniając koszt tego ubezpieczenia oraz inne z nim
związane w czynszach leasingowych. Zmieniony Harmonogram zostanie
doręczony Korzystającemu wraz z uzasadnieniem zmiany, a Korzystający
będzie zobowiązany do regulowania opłat w nim wskazanych. Zmiana
Harmonogramu w tym trybie nie jest uważana za zmianę Umowy.
Drugi wariant to możliwość wyboru przez Korzystającego jednorocznego
pakietu ubezpieczeniowego. Będzie to jeden z pakietów jednorocznych
zaproponowanych przez Finansującego z oferty wybranych towarzystw
ubezpieczeń. W razie wyboru tego wariantu ubezpieczenia, koszt
jednorocznego
pakietu
ubezpieczeniowego,
zapewniającego
pełne
ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu oraz inne z nim związane, są wliczone w
czynsze leasingowe albo płatność za to ubezpieczenie jest dokonywana przez
Korzystającego jednorazowo, na rzecz i w terminie określonym przez
Finansującego, który pokrywa z tej płatności koszt składki ubezpieczeniowej
naliczonej przez towarzystwo ubezpieczeń oraz inne z nim związane. W razie
wyboru tego wariantu ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy, o ile koszt
ubezpieczenia zostaje wliczony w czynsze leasingowe, Finansujący dokona
zmiany Harmonogramu, uwzględniając koszt tego ubezpieczenia oraz inne z
nim związane w czynszach leasingowych. Zmieniony Harmonogram zostanie
doręczony Korzystającemu wraz z uzasadnieniem zmiany, a Korzystający
będzie zobowiązany do regulowania opłat w nim wskazanych. Zmiana
Harmonogramu w tym trybie nie jest uważana za zmianę Umowy.
Niezależnie od wyboru jednego z wyżej opisanych wariantów ubezpieczenia,
Finansujący przekazuje Korzystającemu wyciąg z treści ogólnych warunków
ubezpieczenia.
Wysokość czynszów leasingowych z uwzględnieniem kosztu ubezpieczenia oraz
innych z nim związanych w pierwszym i drugim wariancie ubezpieczenia
Przedmiotu Leasingu przez Finansującego określana jest przez Finansującego
w Harmonogramie Finansowym na podstawie danych, podanych w oświadczeniu
Korzystającego. W przypadku, gdy okaże się, że Korzystający podał dane
niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy lub zaniechał podania wymaganych
danych, a koszt ubezpieczenia lub inne z nim związane z uwzględnieniem
rzeczywistych
danych
odbiegają
od
kosztów,
uwzględnionych
w
Harmonogramie, Finansujący dokona korekty Harmonogramu, uwzględniając
koszt ubezpieczenia oraz inne z nim związane, ustalone na podstawie
rzeczywistych danych. Skorygowany Harmonogram zostanie doręczony
Korzystającemu wraz z uzasadnieniem korekty, a Korzystający będzie
zobowiązany do regulowania opłat w nim wskazanych. Korekta Harmonogramu
w tym trybie nie jest uważana za zmianę Umowy.
§ 22.
Ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego może przybrać dwa
warianty.
W pierwszym wariancie Korzystający dokonuje wyboru towarzystwa
ubezpieczeń z listy towarzystw ubezpieczeń akceptowanych przez
Finansującego. Korzystający jest zobowiązany do zawarcia umowy
ubezpieczenia na okres nie krótszy niż rok oraz z jednorazową płatnością
składki za cały okres ubezpieczenia i opłacenia składki ubezpieczeniowej.
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Akceptacji Finansującego każdorazowo wymaga zakres ubezpieczenia, przy
czym obowiązek akceptacji zakresu ubezpieczenia Finansujący może powierzyć
upoważnionemu podmiotowi działającemu w jego imieniu.
W drugim wariancie Korzystający dokonuje wyboru towarzystwa ubezpieczeń z
listy towarzystw ubezpieczeniowych akceptowanych przez Finansującego oraz
wnioskuje
do
Finansującego
o
sfinansowanie
kosztu
pakietu
ubezpieczeniowego, zapewniającego pełne ubezpieczenie Przedmiotu
Leasingu, w trybie określonym przez Finansującego. Korzystający jest
zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia na okres nie krótszy niż rok.
Akceptacji Finansującego każdorazowo wymaga zakres ubezpieczenia, przy
czym obowiązek akceptacji zakresu ubezpieczenia Finansujący może powierzyć
upoważnionemu podmiotowi działającemu w jego imieniu. Finansujący
reguluje koszt ubezpieczenia na rzecz towarzystwa ubezpieczeń, a koszt ten
oraz inne z nim związane zostają wliczone w czynsze leasingowe, na co
Korzystający wyraża zgodę. W razie wyboru tego wariantu ubezpieczenia w
trakcie trwania Umowy Finansujący dokona zmiany Harmonogramu,
uwzględniając koszt tego ubezpieczenia oraz inne z nim związane w czynszach
leasingowych. Zmieniony Harmonogram zostanie doręczony Korzystającemu
wraz z uzasadnieniem zmiany, a Korzystający będzie zobowiązany do
regulowania opłat w nim wskazanych. Zmiana Harmonogramu w tym trybie nie
jest uważana za zmianę Umowy. Ewentualna odpowiedzialność Finansującego
wobec Korzystającego za to, że towarzystwo ubezpieczeń nie będzie żądało od
Korzystającego zapłaty kosztu ubezpieczenia, jest wyłączona.
Za skorzystanie z wymienionych powyżej w ust. 2 i 3 wariantów ubezpieczenia
Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego Finansujący może naliczyć
Korzystającemu opłatę manipulacyjną w wysokości przewidzianej w Tabeli
Opłat i Prowizji.
Korzystający przejmuje obowiązki ubezpieczonego wynikające z ogólnych
warunków ubezpieczenia i odpowiada za ich wykonanie.
Na Korzystającym ciąży obowiązek zawiadomienia Finansującego o wykonaniu
obowiązku pełnego ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu. W przypadku
ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu w ten sposób przy zawarciu Umowy
obowiązek ten jest realizowany przez przedłożenie Finansującemu przed
wydaniem Przedmiotu Leasingu Korzystającemu kopii umowy (umów)
ubezpieczenia (polisy lub polis ubezpieczeniowych) oraz – w przypadku
wariantu z ust. 2 powyżej - dokumentów potwierdzających zapłatę składki za
cały okres ubezpieczenia, a w przypadku wariantu z ust. 3 powyżej –
wymaganych przez Finansującego dokumentów, dotyczących sfinansowania
kosztu ubezpieczenia przez Finansującego.
W przypadku wyboru ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu w ramach wariantu z
ust. 2 powyżej w trakcie trwania Umowy Korzystający jest zobowiązany do
przedłożenia
Finansującemu
kopii
umowy
ubezpieczenia
(polisy
ubezpieczeniowej) oraz dokumentów potwierdzających zapłatę składki za cały
okres ubezpieczenia, nie krótszy niż rok. Obowiązek przedłożenia
Finansującemu kopii umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowej) oraz
dokumentów potwierdzających zapłatę składki za cały okres ubezpieczenia,
Korzystający jest zobowiązany wykonać najpóźniej na 14 dni przed upływem
poprzedniego okresu ubezpieczenia.
W przypadku wyboru ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu w ramach wariantu z
ust. 3 powyżej w trakcie trwania Umowy Korzystający jest zobowiązany do
przedłożenia
Finansującemu
kopii
umowy
ubezpieczenia
(polisy
ubezpieczeniowej), na okres ubezpieczenia, nie krótszy niż rok, oraz
wymaganych przez Finansującego dokumentów, dotyczących sfinansowania
kosztu ubezpieczenia przez Finansującego. Obowiązek przedłożenia
Finansującemu kopii umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowej) oraz
wymaganych przez Finansującego dokumentów, dotyczących sfinansowania
kosztu ubezpieczenia przez Finansującego, Korzystający jest zobowiązany
wykonać najpóźniej na 14 dni przed upływem poprzedniego okresu
ubezpieczenia.
W przypadku niewykonania przez Korzystającego w terminie obowiązków
wskazanych w ust. 6, 7 lub 8 powyżej, Finansujący jest uprawniony, według
swego wyboru:
a)
do ubezpieczenia Przedmiot Leasingu w wybranym przez siebie
towarzystwie ubezpieczeń na warunkach według swego uznania
i obciążenia Korzystającego kosztami tego ubezpieczenia oraz innymi z
nimi związanymi, przy czym umowa ubezpieczenia zawarta przez
Finansującego pozostaje w mocy również w przypadku jednoczesnego
ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego i Finansującego
lub
b)
do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po
stronie Korzystającego.
W przypadku rozwiązania Umowy na tej podstawie, zastosowanie będą miały
postanowienia § 29. ust. od 2 do 10 OWUL. Postanowienia niniejszego ust. 9
stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy Korzystający nie dokona, zgodnie z §
20 ust. 2 OWUL, wyboru sposobu i wariantu ubezpieczenia przed upływem
dotychczasowego okresu ubezpieczenia, który ulega zakończeniu w trakcie
trwania Umowy, to jest nie złoży Finansującemu wymaganego przez niego
oświadczenia, w określonym przez Finansującego terminie.
Sekcja 2. Ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu z kategorii „Pojazdy”
§ 23.
Przez pełne ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu z kategorii „Pojazdy” rozumie
się co najmniej ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie auto casco oraz
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowy zakres
tych ubezpieczeń każdorazowo wymaga akceptacji Finansującego.

Sekcja 3. Ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu z kategorii innych niż „Pojazdy”
§ 24.
1)
Przez pełne ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu z kategorii innej niż „Pojazdy”
rozumie się co najmniej ubezpieczenie od następujących ryzyk: od pożaru
i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym oraz od kradzieży z włamaniem
i rabunku wraz z dewastacją. Szczegółowy zakres ubezpieczenia każdorazowo
wymaga akceptacji Finansującego.
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Sekcja 4. Zdarzenia skutkujące odpowiedzialnością towarzystwa ubezpieczeń i ich
rozliczanie
§ 25.
1)
O każdym zdarzeniu skutkującym odpowiedzialnością towarzystwa ubezpieczeń
wynikającą z umowy ubezpieczenia, Korzystający zobowiązany jest informować
Finansującego w terminie do 3 dni od dnia zdarzenia, wskazując miejsce,
w którym znajduje się Przedmiot Leasingu, a następnie zobowiązany jest
postępować zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i zaleceniami
Finansującego.
2)
Uprawnionym do odbioru świadczeń z tytułu ubezpieczenia jest wyłącznie
Finansujący, który może na piśmie upoważnić Korzystającego do odbioru
odszkodowania, za wyjątkiem przypadku utraty, całkowitego zniszczenia lub
nienaprawialnego uszkodzenia Przedmiotu Leasingu.
3)
Korzystający jest odpowiedzialny za uszkodzenia, utratę lub zmniejszenie
wartości Przedmiotu Leasingu oraz szkody wobec osób trzecich, powstałe
w czasie trwania Umowy, a nie pokryte przez towarzystwo ubezpieczeń.
4)
Przerwy w eksploatacji Przedmiotu Leasingu związane ze szkodami
ubezpieczeniowymi nie zwalniają Korzystającego z obowiązku terminowego
uiszczania opłat leasingowych ani nie stanowią podstawy do przedłużenia
Umowy lub obniżenia opłat leasingowych.
§ 26.
1)
W przypadku utraty, całkowitego zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia
Przedmiotu Leasingu z powodu okoliczności, za które Finansujący nie ponosi
odpowiedzialności, Umowa wygasa. Rozliczenie finansowe Umowy następuje
nie wcześniej niż z momentem podjęcia przez towarzystwo ubezpieczeń
decyzji o wypłacie odszkodowania lub też odmowie takiej wypłaty. Z tą chwilą,
oprócz
wymagalnych
nieuiszczonych
opłat
leasingowych
należnych
Finansującemu, Korzystający płaci jednorazową opłatę manipulacyjną z tytułu
utraty Przedmiotu Leasingu. Wysokość tej opłaty ustala się przez
pomniejszenie tzw. „Sumy Płatności” należnych Finansującemu o
odszkodowanie uzyskane przez niego w związku z utratą, zniszczeniem lub
nienaprawialnym uszkodzeniem Przedmiotu Leasingu, a w przypadku kasacji
Przedmiotu Leasingu także przez pomniejszenie o wartość pozostałości
Przedmiotu Leasingu.
2)
Przez „Sumę Płatności” rozumie się sumę zdyskontowanych czynszów
leasingowych, których termin płatności przypada zgodnie z Harmonogramem
Finansowym po dniu wygaśnięcia Umowy oraz ceny sprzedaży netto Przedmiotu
Leasingu określonej w Umowie. Dyskonto nie będzie dotyczyło ceny sprzedaży
Przedmiotu Leasingu. Jeżeli Umowa jest oparta na zmiennej stopie
oprocentowania, podstawę wyliczenia dyskonta stanowić będą czynsze
w wysokości wynikającej z przeliczenia Harmonogramu Finansowego na dzień
dokonania dyskonta, a dyskonto czynszów leasingowych obliczone zostanie
według stopy referencyjnej. W przypadku umów opartych na stałej stopie
oprocentowania dyskonto obliczone zostanie według stopy WIBOR dla
depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej w ostatnim dniu roboczym
miesiąca poprzedzającego miesiąc wygaśnięcia Umowy. Suma Płatności
ustalona w powyższy sposób nie może być jednak niższa niż pozostały do spłaty
kapitał, rozumiany jako wartość ofertowa Przedmiotu Leasingu pomniejszona o
kapitał spłacony już przez Korzystającego. Jeśli łączna wysokość
odszkodowania otrzymanego przez Finansującego od towarzystwa ubezpieczeń
i wartości pozostałości Przedmiotu Leasingu będzie wyższa od Sumy Płatności,
to na wniosek Korzystającego różnica zostanie przelana na rachunek przez
niego wskazany, z zastrzeżeniem, że warunkiem przelewu będzie brak
zadłużenia Korzystającego wobec Finansującego z jakiegokolwiek tytułu.
3)
W związku z dokonaniem rozliczenia w powyższym trybie, prawo nabycia
pozostałości Przedmiotu Leasingu przysługuje Korzystającemu lub osobie przez
niego wskazanej, za kwotę wynikającą z wyceny tej pozostałości przez
towarzystwo ubezpieczeń. Prawo to Korzystający lub osoba przez niego
wskazana może zrealizować w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Korzystającego informacji o wartości pozostałości Przedmiotu Leasingu.
W przypadku nieskorzystania z tego prawa, Finansujący rozpocznie działania
mające na celu zbycie pozostałości Przedmiotu Leasingu. W przypadku zbycia
pozostałości Przedmiotu Leasingu przez Finansującego w terminie 90 dni od
dnia przejęcia pozostałości Przedmiotu Leasingu od Korzystającego,
Finansujący dokona rozliczenia Umowy w oparciu o wartość uzyskaną ze
sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży. Jeśli Finansującemu nie uda się
zbyć pozostałości Przedmiotu Leasingu po cenie odpowiadającej wartości
podanej przez rzeczoznawcę towarzystwa ubezpieczeń w terminie 90 dni od
dnia przejęcia pozostałości Przedmiotu Leasingu od Korzystającego, wartość
pozostałości Przedmiotu Leasingu ustali niezależny rzeczoznawca wskazany
przez Finansującego. Finansujący dokona wówczas rozliczenia Umowy w
oparciu o wartość z wyceny dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę. Jeśli
pozostałości Przedmiotu Leasingu nie będą przedstawiać jakiejkolwiek wartości
gospodarczej, Korzystający będzie zobowiązany do ich zagospodarowania, na
wezwanie Finansującego. Przejęcie i zagospodarowanie pozostałości
przedmiotu Leasingu w takiej sytuacji nastąpi na koszt Korzystającego.
4)
Finansujący jest zobowiązany do pisemnego informowania Korzystającego
o wysokości odszkodowania wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeń lub
o podjęciu przez towarzystwo ubezpieczeń decyzji o odmowie wypłaty
odszkodowania. Otrzymanie przez Korzystającego od Finansującego pisma
zawierającego taką informację, będzie oznaczać upoważnienie Korzystającego
przez Finansującego do dochodzenia od towarzystwa ubezpieczeń roszczeń
odszkodowawczych w części przekraczającej dotychczas przyznane
odszkodowanie, pod warunkiem, że Korzystający uiścił już całość opłaty
manipulacyjnej z tytułu utraty Przedmiotu Leasingu i nie istnieją już
jakiekolwiek zobowiązania Korzystającego wobec Finansującego wynikające
z Umowy, która wygasła. Ziszczenie się tego warunku spowoduje
automatycznie cesję roszczeń odszkodowawczych na Korzystającego i
jednocześnie uprawni Korzystającego do otrzymania od towarzystwa
ubezpieczeń wszystkiego, co zostanie przyznane w wyniku ewentualnego
pozytywnego rozpatrzenia przez towarzystwo ubezpieczeń odwołania od
decyzji o wypłacie odszkodowania złożonego przez Korzystającego. Niezależnie
od tego czy procedura likwidacji szkody zostanie zakończona czy będzie
kontynuowana, Finansujący po uiszczeniu przez Korzystającego opłaty
manipulacyjnej z tytułu utraty Przedmiotu Leasingu w pełnej wysokości, ustali
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5)

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

bilans rozliczeń z Korzystającym i ewentualną nadwyżkę przekaże na rachunek
wskazany przez Korzystającego.
Współpraca Finansującego i Korzystającego zakończona wygaśnięciem Umowy
na skutek utraty, całkowitego zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia
Przedmiotu Leasingu może być ponownie nawiązana przez zawarcie kolejnej
umowy leasingu. W razie woli ponownego nawiązania współpracy, wniosek
o zawarcie nowej umowy składa Korzystający. Niezbędnym warunkiem
ponownego nawiązania współpracy jest brak jakichkolwiek zobowiązań
Korzystającego wobec Finansującego wynikających z Umowy, która wygasła.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Finansującego wniosku o
zawarcie nowej umowy leasingu złożonego przez Korzystającego, kwota
nadwyżki pozostałej po rozliczeniu finansowym Umowy (o ile taka nadwyżka
wystąpi i nie została dotychczas przekazana na rachunek wskazany przez
Korzystającego), może zostać zaliczona na poczet należności Korzystającego
wynikających z nowej umowy leasingu.
Rozdział Xa. UBEZPIECZENIA DODATKOWE
§ 26a.
Z zastrzeżeniem warunków objęcia poszczególnymi ubezpieczeniami
dodatkowymi, Korzystający może wybrać następujące ubezpieczenia
dodatkowe, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej:
a)
ubezpieczenie na wypadek straty finansowej Autoprotect GAP CAR PLUS
(dalej: „GAP”),
b)
ubezpieczenie Car Assistance (dalej: „Assistance”) w wariancie Pewnym,
c)
Grupowe Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Posiadaczy Pojazdów
Mechanicznych dla Leasingobiorców Idea Leasing S.A. (dalej: „Ochrona
Prawna”),
d)
Grupowe Ubezpieczenie Życia i Zdrowia Leasingobiorców Idea Leasing
S.A. (dalej: „Życie i Zdrowie”),
e)
Grupowe Ubezpieczenie od Upadłości Leasingobiorców Idea Leasing S.A.
(dalej: „Upadłość”),
dalej: „Ubezpieczenia dodatkowe”.
Objęcie ubezpieczeniem Assistance w wariancie Pewnym jest obowiązkowe
w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub niższej niż
3,5 tony.
Objęcie Ubezpieczeniami dodatkowymi następuje w wyniku wyboru
określonego ubezpieczenia przez Korzystającego, potwierdzonego zapisem w
Umowie; zapis w Umowie potwierdza również objęcie obowiązkowym
ubezpieczeniem Assistance w wariancie Pewnym, o którym mowa
w ust. 2 powyżej. Korzystający i osoby objęte ubezpieczeniami za jego
pośrednictwem zobowiązani są wykonać czynności wymagane przez
ubezpieczycieli do objęcia ich Ubezpieczeniami dodatkowymi. Ust. 9 poniżej
stosuje się odpowiednio. W wypadkach przewidzianych w warunkach
Ubezpieczeń dodatkowych Korzystający otrzymuje od ubezpieczycieli
dokument potwierdzający objęcie danym Ubezpieczeniem dodatkowym.
Ubezpieczenia dodatkowe realizowane są przez ubezpieczenie przedmiotu
ubezpieczenia przez Finansującego na koszt Korzystającego. Finansujący jako
ubezpieczający zawiera umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami, a koszt
tych ubezpieczeń oraz inne z nim związane wliczone są w czynsze leasingowe
uiszczane przez Korzystającego. Warunki Ubezpieczeń dodatkowych określają
umowy ubezpieczenia zawarte przez Finansującego, w tym szczegółowe
warunki ubezpieczeń (dalej łącznie: „Warunki ubezpieczeń”). Finansujący
przekazuje Korzystającemu szczegółowe warunki Ubezpieczeń dodatkowych i
informuje go o treści umów Ubezpieczeń dodatkowych w zakresie, w jakim
posiadanie tych informacji przez Korzystającego ma wpływ na sytuację prawną
Korzystającego lub Finansującego.
Okres ubezpieczenia i okres trwania odpowiedzialności ubezpieczycieli
wskazane są w szczegółowych warunkach Ubezpieczeń dodatkowych. Objęcie
Korzystającego lub innych osób za jego pośrednictwem tymi ubezpieczeniami
następuje na czas oznaczony:
a)
w przypadku ubezpieczenia Assistance – na okres wskazany przez
Finansującego,
którym
jest
okres
obowiązywania
Umowy,
z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Warunków tego ubezpieczenia;
b)
w przypadku ubezpieczenia GAP oraz ubezpieczenia Ochrona Prawna – na
okres obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień
Warunków tych ubezpieczeń;
c)
w przypadku ubezpieczenia Upadłość oraz ubezpieczenia Życie i Zdrowie
– na okres wskazany w Umowie, z zastrzeżeniem pozostałych
postanowień Warunków tych ubezpieczeń.
Szczegółowe warunki ubezpieczeń określają w szczególności przedmiot
ubezpieczenia, ubezpieczonego i uprawnionego do odbioru świadczenia
ubezpieczyciela.
Korzystający i inne osoby objęte ochroną ubezpieczeniową z Ubezpieczeń
dodatkowych są zobowiązani wykonywać nałożone na nich obowiązki wskazane
w Warunkach ubezpieczeń, w szczególności obowiązki ubezpieczonego.
Zobowiązanie to dotyczy również wykonywania uprawnień, o ile mogą one mieć
wpływ na sytuację prawną Finansującego. Są oni również zobowiązani stosować
się do innych wymogów zawartych w Warunkach ubezpieczeń, o ile mogą one
mieć wpływ na sytuację prawną Finansującego.
Korzystający i inne osoby objęte ochroną ubezpieczeniową z Ubezpieczeń
dodatkowych są zobowiązani współdziałać z Finansującym w wykonywaniu jego
obowiązków i uprawnień, wynikających z Warunków ubezpieczeń,
w szczególności przedstawiać wymagane przez Finansującego dokumenty
i udzielać wymaganych przez niego informacji oraz postępować zgodnie
z zaleceniami Finansującego.
Korzystający jest zobowiązany do pokrycia Finansującemu kosztów
i naprawienia szkody, które Finansujący poniósł wskutek niewywiązania się
przez Korzystającego lub inne osoby, objęte ochroną ubezpieczeniową za
pośrednictwem Korzystającego, z obowiązków, o których mowa w ust. 7 i 8
powyżej albo wskutek niewykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 7
powyżej, a także wskutek innego działania lub zaniechania tych osób, które na
gruncie Warunków ubezpieczeń powodują ograniczenie lub wyłączenie
odpowiedzialności ubezpieczycieli, mające wpływ na sytuację prawną
Finansującego. W przypadku takiego niewywiązywania się z obowiązków,
niewykonywania uprawnień albo innego działania lub zaniechania

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000307665, NIP: 5213482474, wysokość kapitału zakładowego 19.000.000,00 PLN wpłacony w całości

parafka

5/7

OGÓLNE WARUNKI UMÓW LEASINGU OPERACYJNEGO
obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Idea Leasing S.A.
nr 21/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.

10)

11)

12)

13)

14)

15)

1)

2)

1)

Korzystającego lub innych osób, objętych ochroną ubezpieczeniową za jego
pośrednictwem, Finansujący może rozwiązać Umowę
w trybie
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Korzystającego. W przypadku
rozwiązania Umowy na tej podstawie, zastosowanie będą miały postanowienia
§ 29. ust. od 2 do 10 OWUL.
O każdym zdarzeniu skutkującym odpowiedzialnością ubezpieczyciela
Korzystający jest zobowiązany zawiadomić Finansującego w terminie 2 dni od
zajścia tego zdarzenia, chyba że Warunki ubezpieczeń przewidują krótszy
termin.
Odpowiedzialność Finansującego wobec Korzystającego i innych osób objętych
Ubezpieczeniami dodatkowymi za jego pośrednictwem za odmowę przyznania
lub zmniejszenie świadczenia ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela jest
wyłączona.
Z zastrzeżeniem Warunków ubezpieczeń, w przypadku zakończenia okresu
ubezpieczenia i okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela w trakcie
obowiązywania Umowy, zgodnie z Warunkami ubezpieczeń, Strony podpiszą
aneks do Umowy, zmieniający ją w zakresie objęcia danym ubezpieczeniem
oraz skorygują Harmonogram w zakresie wysokości czynszów leasingowych.
Postanowienia tego nie stosuje się do ubezpieczenia Upadłość oraz Życie i
Zdrowie w wypadku upływu wskazanego w Umowie okresu ubezpieczenia, z
zastrzeżeniem pozostałych Warunków tego ubezpieczenia.
W przypadku ubezpieczenia Życie i Zdrowie uprawnionym do odbioru
świadczenia od ubezpieczyciela jest Finansujący, z zastrzeżeniem Warunków
ubezpieczenia Życie i Zdrowie. Finansujący zaliczy to świadczenie na poczet
spłaty zobowiązań Korzystającego wynikających z Umowy. W wypadku, gdy
wypłacone świadczenie przewyższa zobowiązania Korzystającego, Finansujący
przekaże kwotę nadwyżki ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej, zgodnie z
Warunkami ubezpieczenia Życie i Zdrowie. W przypadku ubezpieczenia
Upadłość
Korzystający
wyraża
zgodę
na
wypłatę
odszkodowania
Finansującemu, który zaliczy je na poczet swojego roszczenia o odszkodowanie
z tytułu rozwiązania Umowy.
Zgodnie z zasadami przewidzianymi w Warunkach ubezpieczenia Życie
i Zdrowie, Korzystający lub osoby objęte ochroną ubezpieczeniową za jego
pośrednictwem mogą zrezygnować z tego ubezpieczenia, co skutkuje
zakończeniem okresu ubezpieczenia i okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela
z ostatnim dniem miesiąca, w którym Korzystający lub osoba objęta ochroną
ubezpieczeniową za jego pośrednictwem złożyła oświadczenie o rezygnacji
Finansującemu. W przypadku takiej rezygnacji Strony podpiszą aneks do
Umowy, zmieniający ją w zakresie objęcia ubezpieczeniem Życie i Zdrowie
oraz skorygują Harmonogram w zakresie wysokości czynszów leasingowych.
W przypadku, gdy objęcie określonym ubezpieczeniem, w szczególności
Ubezpieczeniem dodatkowym, na cały okres obowiązywania Umowy, stanowi
wymagane przez Finansującego zabezpieczenie, wskazane w Umowie,
a zakończenie okresu ubezpieczenia i okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela
nastąpiło w trakcie obowiązywania Umowy, w szczególności na skutek
skorzystania przez Korzystającego z prawa rezygnacji z tego ubezpieczenia,
Finansujący jest uprawniony do żądania od Korzystającego ustanowienia innego
zabezpieczenia, określonego przez Finansującego, a w przypadku jego
nieustanowienia w terminie wskazanym przez Finansującego do rozwiązania
Umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie
Korzystającego. W przypadku rozwiązania Umowy na tej podstawie,
zastosowanie będą miały postanowienia § 29. ust. od 2 do 10 OWUL.
Rozdział XI. PRZEDTERMINOWE ROZWIĄZANIE UMOWY NA WNIOSEK
KORZYSTAJĄCEGO
§ 27.
Korzystający może złożyć wniosek o przedterminowe rozwiązanie Umowy.
Wniosek ten będzie podlegał rozpatrzeniu przez Finansującego. W przypadku
wyrażenia przez Finansującego zgody na przedterminowe rozwiązanie Umowy,
Korzystający zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty manipulacyjnej z tego
tytułu w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji. W przypadku
rezygnacji przez Korzystającego z przedterminowego rozwiązania Umowy po
złożeniu wniosku, Korzystający zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty
manipulacyjnej z tego tytułu w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.
W przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy na wniosek
Korzystającego, Korzystający zobowiązany jest nabyć Przedmiot Leasingu za
cenę odpowiadającą wszystkim przewidzianym w Umowie i dotychczas
niezapłaconym czynszom leasingowym oraz kaucji gwarancyjnej (o ile
Harmonogram Finansowy do Umowy ją przewidywał). Wysokość czynszów
leasingowych do zapłaty zostanie pomniejszona o dyskonto. Dyskonto nie
będzie natomiast dotyczyło kaucji gwarancyjnej. Jeżeli Umowa jest oparta na
zmiennej stopie oprocentowania, podstawę wyliczenia dyskonta stanowić będą
czynsze w wysokości wynikającej z przeliczenia Harmonogramu Finansowego na
dzień dokonania dyskonta, a dyskonto obliczone zostanie według stopy
referencyjnej. W przypadku umów opartych na stałej stopie oprocentowania
dyskonto obliczone zostanie według stopy WIBOR dla depozytów
trzymiesięcznych, obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca
poprzedzającego miesiąc rozwiązania Umowy. Jeżeli cena Przedmiotu Leasingu
ustalona w powyższy sposób będzie niższa niż jego wartość rynkowa w dniu
przedterminowego rozwiązania Umowy, to Korzystający zobowiązany będzie
nabyć Przedmiot Leasingu za wartość rynkową. Wartość rynkową Przedmiotu
Leasingu określi rzeczoznawca wybrany przez Finansującego. W każdym
wypadku Finansujący może zlecić rzeczoznawcy określenie wartości rynkowej
Przedmiotu Leasingu celem ustalenia jej stosunku do ceny, określonej powyżej.
Koszty wyceny obciążają Korzystającego. Finansujący zafakturuje te koszty
jako dodatkową opłatę manipulacyjną. Korzystający zobowiązany jest
zrealizować obowiązek nabycia Przedmiotu Leasingu w terminie 7 dni od dnia
przekazania mu przez Finansującego informacji o cenie sprzedaży.
Rozdział XII. ROZWIĄZANIE UMOWY Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE
KORZYSTAJĄCEGO
§ 28.
Finansujący może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (to jest bez
zachowania okresu wypowiedzenia) z przyczyn leżących po stronie
Korzystającego w następujących przypadkach:
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a)

2)

1)

2)

w przypadku, gdy Przedmiotem Leasingu jest pojazd samochodowy,
o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1) – 4) ustawy z dnia 16 grudnia 2010
r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r., nr 247, poz. 1652, z późn.
zm.) i Korzystający nie wykona dodatkowego badania technicznego tego
pojazdu i nie dostarczy Finansującemu w terminie 14 dni od dnia odbioru
Przedmiotu Leasingu, poświadczonego protokołem zdawczo odbiorczym, kopii zaświadczenia potwierdzającego wykonania tego
badania oraz kopii dowodu rejestracyjnego, zawierającego właściwą
adnotację o spełnieniu przez pojazd wymagań określonych w wyżej
wymienionym przepisie ustawy (zgodnie z § 9 ust. 6 Umowy);
b)
w przypadku nieustanowienia przez Korzystającego zabezpieczenia, od
którego uzależnione jest wydanie Przedmiotu Leasingu do momentu,
w którym Dostawca zgłosi gotowość do przekazania Przedmiotu Leasingu,
i po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego mu w
tym celu przez Finansującego (zgodnie z § 3 ust. 4 OWUL);
c)
w
przypadku
wyznaczenia
Korzystającemu
przez
Dostawcę
i Finansującego terminu na dokonanie odbioru Przedmiotu Leasingu
i nieodebrania Przedmiotu Leasingu w tym terminie przez Korzystającego
(zgodnie z § 9 ust. 4 OWUL);
d)
w przypadku, gdy Dostawca odmówi dostawy Przedmiotu Leasingu lub
dostawa opóźni się o więcej niż miesiąc od terminu ustalonego
z Dostawcą albo Dostawca nie odpowie w terminie miesiąca
na zamówienie złożone przez Finansującego (zgodnie z § 9 ust. 5 OWUL);
e)
w
przypadku
niewykonania
przez
Korzystającego
obowiązku
przeprowadzenia obowiązkowych okresowych badań technicznych
i przedłożenia a Finansującemu dokumentów poświadczających
wykonanie tych badań i po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu
wyznaczonego mu w tym celu przez Finansującego (zgodnie z § 12 ust. 4
OWUL);
f)
w przypadku niewykonania przez Korzystającego w terminie obowiązku
przedłożenia kopii umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowej)
Przedmiotu Leasingu oraz dokumentów potwierdzających zapłatę składki
za cały okres ubezpieczenia lub dokumentów dotyczących sfinansowania
kosztu ubezpieczenia albo niedokonania wyboru sposobu i wariantu
ubezpieczenia (zgodnie z § 22 ust. 9 lit. b OWUL).
g)
w przypadku niewywiązywania się przez Korzystającego lub inne osoby,
objęte ochroną ubezpieczeniową za pośrednictwem Korzystającego,
z obowiązków, o których mowa w § 26a ust. 7 i 8 OWUL albo w przypadku
niewykonywania uprawnień, o których mowa w § 26a ust. 7 OWUL, a
także w przypadku innego działania lub zaniechania tych osób, które na
gruncie Warunków ubezpieczeń w rozumieniu § 26a ust.4 OWUL.
powodują
ograniczenie
lub
wyłączenie
odpowiedzialności
ubezpieczycieli, mające wpływ na sytuację prawną Finansującego
(zgodnie § 26a ust.9 OWUL).
h)
w przypadku nieustanowienia innego zabezpieczenia, określonego przez
Finansującego, w terminie wskazanym przez Finansującego (zgodnie
z § 26a ust.15 OWUL).
Konsekwencje rozwiązania Umowy przez Finansującego w trybie
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Korzystającego zostały
każdorazowo określone w przepisach stanowiących podstawę dla tego
uprawnienia Finansującego.
§ 29.
Niezależnie od postanowień paragrafu poprzedniego, Finansujący może
rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z następujących przyczyn:
a)
gdy Korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednego
czynszu leasingowego, pomimo wcześniejszego wyznaczenia mu na
piśmie przez Finansującego terminu dodatkowego do zapłacenia tej
zaległości z zagrożeniem możliwości wypowiedzenia Umowy w trybie
natychmiastowym w przypadku nie uiszczenia zaległego czynszu
w terminie; przy czym prawo rozwiązania Umowy z tego tytułu jest
niezależne od przewidzianego w OWUL uprawnienia Finansującego do
pobierania odsetek za opóźnienie w regulowaniu opłat leasingowych ;
b)
gdy doszło do pogorszenia się sytuacji finansowej Korzystającego
w stosunku do dnia zawarcia Umowy w stopniu tak znacznym, że
zagrażającym prawidłowej realizacji przez Korzystającego zobowiązań
wynikających z Umowy, w tym w szczególności gdy wobec
Korzystającego zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub
naprawcze albo istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości lub otwarcia
postępowania naprawczego lub też Korzystający znajdzie się w stanie
likwidacji, zostanie wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, czy
wreszcie w razie wszczęcia wobec Korzystającego postępowania
sądowego, arbitrażowego, podatkowego lub administracyjnego, które
może mieć istotny wpływ na zdolność Korzystającego do kontynuowania
działalności gospodarczej lub jego sytuację finansową;
c)
gdy zaistnieją przesłanki do wypowiedzenia jakiejkolwiek innej umowy
leasingu zawartej przez Korzystającego z Finansującym;
d)
gdy Korzystający wykorzysta Przedmiot Leasingu do popełnienia czynu
zabronionego pod groźbą kary;
e)
gdy Korzystający oddaje Przedmiot Leasingu osobie trzeciej do używania
bez zgody Finansującego;
f)
gdy pomimo pisemnego upomnienia skierowanego przez Finansującego,
Korzystający nie zaprzestaje używania Przedmiotu Leasingu niezgodnie
z jego przeznaczeniem lub instrukcjami obsługi przekazanymi przez
producenta lub Dostawcę albo w sposób narażający Przedmiot Leasingu
na utratę, całkowite zniszczenie, nienaprawialne uszkodzenie lub zużycie
wyższe niż wynikające z normalnej eksploatacji;
g)
gdy wyjdzie na jaw, że przed zawarciem Umowy Korzystający zataił lub
podał Finansującemu nieprawdziwe dane, których znajomość stwarzałaby
podstawy do powstrzymania się Finansującego od zawarcia Umowy;
h)
gdy Korzystający uporczywie uchyla się od ponoszenia ciężarów
związanych z własnością lub posiadaniem Przedmiotu Leasingu.
W przypadkach opisanych w poprzednim ustępie oraz w § 12. ust. 4, § 22
ust.9, § 26a ust.9 i § 26a ust.15 OWUL Finansujący ma prawo:
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OGÓLNE WARUNKI UMÓW LEASINGU OPERACYJNEGO
obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Idea Leasing S.A.
nr 21/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.
a)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

1)
1)

2)

żądać od Korzystającego natychmiastowego zwrotu Przedmiotu Leasingu,
a w razie nieuczynienia zadość temu żądaniu – do natychmiastowego
przejęcia Przedmiotu Leasingu, również przez osoby trzecie posiadające
stosowne upoważnienie Finansującego;
b)
do żądania od Korzystającego zapłaty odszkodowania z tytułu
rozwiązania Umowy.
Rozwiązanie Umowy dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia
Finansującego, które Finansujący wysyła Korzystającemu.
Jeżeli Korzystający nie uczyni zadość żądaniu natychmiastowego zwrotu
Przedmiotu Leasingu zgłoszonemu przez Finansującego, Korzystający
upoważnia niniejszym Finansującego do wejścia do pomieszczeń
Korzystającego i przejęcia na jego koszt Przedmiotu Leasingu, również przez
osoby trzecie posiadające stosowne upoważnienie Finansującego. W razie
opóźnienia w dokonaniu zwrotu Przedmiotu Leasingu, Finansującemu będzie
przysługiwało prawo naliczenia dodatkowej opłaty leasingowej w wysokości 1%
wartości ofertowej Przedmiotu Leasingu za każdy dzień zwłoki Korzystającego
w zwrocie Przedmiotu Leasingu.
Odszkodowanie z tytułu rozwiązania Umowy zostanie obliczone jako suma:
a)
czynszów leasingowych, które były wymagalne już przed rozwiązaniem
Umowy przez Finansującego i co do których płatności Korzystający
pozostawał w zwłoce w momencie rozwiązania Umowy;
b)
zdyskontowanych czynszów leasingowych wynikających z Umowy
i Harmonogramu Finansowego, których termin płatności zgodnie
z Umową lub Harmonogramem Finansowym przypadał po dniu
rozwiązania Umowy;
c)
kaucji gwarancyjnej (o ile przewidywał ją Harmonogram Finansowy do
Umowy) - w części nieuiszczonej przez Korzystającego do dnia
rozwiązania Umowy;
d)
zryczałtowanych kosztów windykacji Przedmiotu Leasingu w wysokości
20% łącznej wartości opłat leasingowych i kaucji gwarancyjnej, o których
mowa w lit. od a do c powyżej.
Dyskonto czynszów leasingowych, o których mowa w lit. b ustępu
poprzedniego, obliczone zostanie na dzień rozwiązania Umowy. Jeżeli Umowa
jest oparta na zmiennej stopie oprocentowania, podstawę wyliczenia dyskonta
stanowić będą czynsze w wysokości wynikającej z przeliczenia Harmonogramu
Finansowego na dzień dokonania dyskonta, a dyskonto czynszów leasingowych
obliczone zostanie według stopy referencyjnej. W przypadku umów opartych na
stałej stopie oprocentowania dyskonto obliczone zostanie według stopy WIBOR
dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej w ostatnim dniu roboczym
miesiąca poprzedzającego miesiąc rozwiązania Umowy.
Odszkodowanie z tytułu rozwiązania Umowy ustalone w powyższy sposób nie
może być jednak niższe niż pozostały do spłaty kapitał z Umowy, rozumiany
jako wartość ofertowa Przedmiotu Leasingu pomniejszona o kapitał spłacony
już przez Korzystającego.
Na kwotę odszkodowania z tytułu rozwiązania Umowy, ustaloną zgodnie
z powyższymi postanowieniami, z uwzględnieniem ust. 9 i ust. 10 poniżej,
Finansujący wystawi wezwanie do zapłaty, które prześle Korzystającemu.
Korzystający jest zobowiązany uiścić to odszkodowanie w terminie 14 dni od
dnia, w którym Finansujący wysłał Korzystającemu wezwanie do zapłaty.
Odszkodowanie z tytułu rozwiązania Umowy, o którym mowa wyżej,
Finansujący pomniejszy o:
a)
wartość Przedmiotu Leasingu przejętego przez Finansującego
po rozwiązaniu Umowy.
b)
wartość ofertową Przedmiotu Leasingu z nowej umowy leasingu zawartej
przez Finansującego, której przedmiotem jest Przedmiot Leasingu
(releasing).
Pomniejszenie, o którym mowa w lit. a, nie jest dokonywane, gdy w ciągu
10 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy Korzystający nie wykona obowiązku
zwrotu Przedmiotu Leasingu, ani też nie dojdzie do jego przejęcia przez
Finansującego lub przez osoby trzecie posiadające stosowne upoważnienie
Finansującego. Pomniejszenie, o którym mowa w lit. b nie jest dokonywane,
gdy nowa umowa leasingu, której przedmiotem jest Przedmiot Leasingu,
zostanie przez Finansującego zawarta po dniu kończącym okres na jaki została
zawarta Umowa.
Wartość Przedmiotu Leasingu, będąca podstawą do dokonania pomniejszenia,
o którym mowa w ust. 9 lit. a, bazowała będzie na cenie uzyskanej ze
sprzedaży przejętego przez Finansującego po rozwiązaniu Umowy Przedmiotu
Leasingu lub na wycenie rzeczoznawcy. Próby sprzedaży Przedmiotu Leasingu
Finansujący co do zasady będzie prowadził w trybie przetargowym, choć
Finansujący zastrzega sobie prawo niewystawiania Przedmiotu Leasingu na
przetarg i podejmowania prób sprzedaży Przedmiotu Leasingu w innym trybie.
Jeżeli Przedmiot Leasingu nie zostanie sprzedany przez Finansującego w
terminie do 90 dni od dnia przejęcia Przedmiotu Leasingu, odszkodowanie z
tytułu rozwiązania Umowy zostanie pomniejszone o kwotę równą wycenie
wartości Przedmiotu Leasingu dokonanej przez rzeczoznawcę wskazanego
przez Finansującego.
§ 30.
Stronom nie przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu
wypowiedzenia.
§ 31.
W razie uchylenia się przez Finansującego od skutków prawnych swego
oświadczenia woli o zawarciu Umowy złożonego pod wpływem błędu, jak
również w każdym innym przypadku wygaśnięcia Umowy z powodu wady
oświadczenia woli powstałej z przyczyn leżących po stronie Korzystającego,
połowa wartości kaucji wstępnej nie podlega zwrotowi. W przypadku, gdy
Korzystający nie uiścił jeszcze kaucji wstępnej na rzecz Finansującego,
Finansujący obciąży go opłatą manipulacyjną z tytułu poniesionych kosztów
obsługi Umowy w wysokości odpowiadającej połowie przewidzianej w Umowie
kaucji wstępnej.
Niezależnie od obciążenia Korzystającego opłatą manipulacyjną, jeżeli doszło
już do nabycia Przedmiotu Leasingu od Dostawcy, Korzystający ponosi koszty
jego nabycia, w tym w szczególności zobowiązany jest do zwrotu
Finansującemu ceny zakupu.
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Rozdział XIII. PRAWO NABYCIA PRZEDMIOTU LEASINGU LUB JEGO ZWROT PO
ZAKOŃCZENIU UMOWY
§ 32.
Po upływie okresu na jaki Umowa została zawarta, Korzystającemu przysługuje
prawo nabycia Przedmiotu Leasingu za cenę sprzedaży określoną
w Harmonogramie Finansowym.
Cena sprzedaży każdorazowo jest nie niższa niż hipotetyczna wartość netto
Przedmiotu Leasingu w rozumieniu przepisów ustaw o podatku dochodowym.
Warunkiem realizacji prawa nabycia Przedmiotu Leasingu jest uiszczenie
wszystkich czynszów leasingowych i innych opłat leasingowych wynikających
z Umowy lub Harmonogramu Finansowego.
Prawo nabycia Przedmiotu Leasingu Korzystający może zrealizować w terminie
14 dni od dnia wygaśnięcia Umowy na skutek upływu terminu, na jaki została
zawarta.
Nabycie Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego następuje z wyłączeniem
rękojmi oraz na niebezpieczeństwo nabywcy, w rozumieniu art. 575 Kodeksu
Cywilnego.
Z dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży Przedmiotu Leasingu Korzystający
staje się jego właścicielem. W tym samym dniu przechodzą na niego ryzyko
i obowiązki związane z własnością Przedmiotu Leasingu.
§ 33.
Jeżeli Korzystający nie skorzysta z prawa nabycia Przedmiotu Leasingu po
upływie okresu na jaki Umowa została zawarta, ciąży na nim obowiązek
bezzwłocznego zwrotu Przedmiotu Leasingu Finansującemu. Postanowienia
§ 29 ust. 4 OWUL stosuje się wówczas odpowiednio.
Korzystający jest zobowiązany dokonać zwrotu Przedmiotu Leasingu wraz ze
wszystkimi dokumentami i jego fabrycznym wyposażeniem otrzymanym przy
odbiorze Przedmiotu Leasingu.
Korzystający powinien dokonać zwrotu Przedmiotu Leasingu w należytym
stanie technicznym, odpowiadającym normalnemu zużyciu.
W przypadku powzięcia przez Finansującego przypuszczenia, że Przedmiot
Leasingu nie jest w należytym stanie technicznym lub wykazuje cechy
nadmiernego zużycia, Finansujący zastrzega sobie prawo dokonania odbioru
Przedmiotu Leasingu przy udziale rzeczoznawcy, który oceni jego stan oraz
stwierdzi czy nie doszło do spadku wartości Przedmiotu Leasingu większego niż
wynikający z normalnej eksploatacji. W razie stwierdzenia takich okoliczności,
Korzystający odpowiada za wynikającą z tego szkodę. Koszt ekspertyzy
rzeczoznawcy, niezależnie od jej wyników, ponosi Korzystający.
Z czynności zwrotu Przedmiotu Leasingu strony sporządzą w formie pisemnej
protokół zdawczo-odbiorczy.
Rozdział XIV. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 34.
OWUL przyjmowane są uchwałą zarządu Finansującego.
OWUL stanowią integralną część Umowy.
Systematyka OWUL i przyjęte tytuły rozdziałów i sekcji mają jedynie charakter
porządkowy. Nie mogą one wpływać na interpretację przepisów OWUL.
Jeśli w czasie trwania Umowy zmianie ulegną powszechnie obowiązujące
przepisy dotyczące leasingu, Finansujący zastrzega sobie możliwość
dostosowania postanowień Umowy do nowego stanu prawnego w drodze aneksu
do Umowy.
Zmiany Umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie
w formie pisemnego aneksu zaakceptowanego przez Strony, z zastrzeżeniem
postanowień § 2 ust. 5 OWUL, § 17 ust. 1 OWUL, § 18 ust. 3, 3¹ i 4 OWUL, § 21
ust. 2, 3 i 5 OWUL, § 22 ust. 3 oraz § 9 ust. 1a Umowy.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy lub niniejszych OWUL okaże się
nieważne z mocy prawa lub jego moc zostanie uchylona prawomocnym
wyrokiem sądu, pozostaje to bez wpływu na ważność i moc pozostałych
postanowień zawartych w Umowie i w OWUL. W takiej sytuacji powstała w ten
sposób luka zostanie wypełniona przez interpretację i wykładnię pozostałych
postanowień dokonaną przez Finansującego, a jeśli będzie to niemożliwe –
przez uzupełnienie Umowy lub OWUL o uzgodnione przez Strony nowe
postanowienia, przyjęte w formie aneksu do Umowy.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdą przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustaw o podatku dochodowym.
Strony zobowiązują się do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy
polubownie, a w razie nieosiągnięcia przez Strony porozumienia sądem
właściwym do rozstrzygania sporów z Umowy będzie sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Finansującego.
Potwierdzam(y) odbiór powyższych OWUL.

…………………………………………
data

…………………………………………
miejscowość

………………………………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis i pieczęć Korzystającego
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