Za!"cznik nr 1 do Umowy Po%yczki nr: 05215/2019/CPO OUT OF SEASON
OG!LNE WARUNKI
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Definicje

Poni%sze terminy u%yte w niniejszych Og$lnych Warunkach lub w Umowie maj" nast#puj"ce znaczenie:*
"Data Dokonania P!atno&ci" oznacza dzie+ uznania rachunku PD;*
"Data Wymagalno&ci" oznacza dzie+, w kt$rym zgodnie z Umow" jakakolwiek p!atno&) staje si# wymagalna i w kt$rym rachunek bankowy PD powinien by) uznany tak" p!atno&ci";*
,Deklaracja Zgody na Obj#cie Ochron"- oznacza dokument, kt$rego podpisanie przez PB oznacza wyra%enie zgody przez PB na obj#cie PB ochron" ubezpieczeniow" na zasadach okre&lonych w
Warunkach Ubezpieczenia Grupowego Leasingobiorc$w;
"Dokumenty Po%yczki" oznaczaj": (i) Umow#, (ii) niniejsze Og$lne Warunki, (iii) wniosek, (iv) dokumenty wystawiane w zwi"zku z Umow" na podstawie niniejszych Og$lnych Warunk$w, (v)
polisy ubezpieczeniowe odnosz"ce si# do Przedmiotu, (vi) pozosta!e porozumienia, o&wiadczenia i dokumenty wystawione lub zawarte w zwi"zku z Umow", niniejszymi Og$lnymi Warunkami lub
dokumentami dotycz"cymi zabezpieczenia, przy czym przez poj#cie "Dokumenty Po%yczki" rozumie si# jakikolwiek z wy%ej wymienionych dokument$w, niekt$re z tych dokument$w lub
wszystkie te dokumenty !"cznie;
,Dostawca" oznacza sprzedawc# Przedmiotu, od kt$rego PB naby! Przedmiot;*
,Dzie+ Zako+czenia Umowy- oznacza ostatni dzie+ ostatniego Okresu Odsetkowego;*
,Faktura" oznacza faktur# VAT, Wezwanie do Zap!aty, inny rachunek lub inny dokument wymagany przez polskie przepisy podatkowe;*
,Miejsce Lokalizacji Przedmiotu- oznacza miejsce wskazane w Umowie przez PB jako sta!e miejsce u%ywania i przechowywania Przedmiotu w okresie trwania Umowy;*
,Okres Odsetkowy- oznacza okres, za kt$ry naliczane s" odsetki od Po%yczki, ustalany w nast#puj"cy spos$b: (i pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna si# w 13 (trzynastym) dniu miesi"ca
kalendarzowego, w kt$rym zosta!a wyp!acona kwota Po%yczki przez PD, a ko+czy si# w 12 (dwunastym) dniu miesi"ca kalendarzowego nast#puj"cego po miesi"cu kalendarzowym, w kt$rym
zosta!a wyp!acona kwota Po%yczki; (ii) kolejne Okresy Odsetkowe rozpoczynaj" si# w dniu nast#puj"cym po dniu, w kt$rym ko+czy si# poprzedni Okres Odsetkowy, a ko+cz" si# w 12
(dwunastym) dniu nast#pnego miesi"ca kalendarzowego;
"Okres Po%yczki" oznacza okres czasu sk!adaj"cy si# z Okres$w Odsetkowych w liczbie odpowiadaj"cej liczbie miesi#cy obowi"zywania Umowy wskazanej w Umowie;*
,Op!ata Manipulacyjna- oznacza zrycza!towane koszty zwi"zane z udzieleniem po%yczki przez PD okre&lone w Umowie;*
,O&wiadczenie o Zawieszeniu- oznacza jednostronne o&wiadczenie PD sporz"dzone w formie pisemnej pod rygorem niewa%no&ci, skierowane do PB, o czasowym zawieszeniu wymagalno&ci
p!atno&ci op!at PB na rzecz PD wynikaj"cych z Umowy;
,O&wiadczenie Podmiotu Dystrybuuj"cego- oznacza o&wiadczenie Podmiotu Dystrybuuj"cego z!o%one w formie pisemnej i skierowane do PD, w przedmiocie zobowi"zania si# Podmiotu
Dystrybuuj"cego do przekazania &rodk$w pieni#%nych stanowi"cych pomoc finansow" dla PB, zgodnie z postanowieniami Umowy z Podmiotem Dystrybuuj"cym, bezpo&rednio na rachunek
bankowy PD lub na rachunek PB zaakceptowany przez PD, w ramach dokonanego przez PB na rzecz PD przelewu wierzytelno&ci;
"PB" oznacza Po%yczkobiorc#, czyli osob# fizyczn" lub jednostk# organizacyjn" okre&lon" w Umowie jako ,Po%yczkobiorca- lub ,PB";*
,PD- oznacza Po%yczkodawc#, czyli CLAAS Financial Services SAS Sp$!ka Akcyjna Uproszczona Oddzia! w Polsce;*
,Podmiot Dystrybuuj"cy- oznacza podmiot udost#pniaj"cy wsparcie dla PB pochodz"ce ze &rodk$w Unii Europejskiej lub z innych funduszy w ramach dofinansowania projektu, na realizacj#
kt$rego Po%yczka jest przeznaczona, w szczeg$lno&ci Agencj# Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
,Po%yczka- oznacza udzielan" PB przez PD na podstawie Umowy po%yczk# pieni#%n" przeznaczon" zgodnie ze wskazaniami PB na zakup Przedmiotu;*
,Przedmiot- oznacza nabywan" przez PB od Dostawcy maszyn#, urz"dzenie lub inny sprz#t, kt$rego zakup finansowany jest z udzielonej PB przez PD Po%yczki;*
,Przewidywany Termin Dostawy- oznacza uzgodniony mi#dzy PB a Dostawc" termin wydania oraz przeniesienia w!asno&ci Przedmiotu przez Dostawc# na rzecz PB;
,Rata- oznacza p!atn" przez PB w Dacie Wymagalno&ci rat# kapita!u i/lub rat# odsetkow" tytu!em sp!aty Po%yczki;
,Rata Kapita!owo-Odsetkowa- oznacza Rat# obejmuj"c" cz#&) kapita!ow" i odsetkow";
,Rata Odsetkowa- oznacza Rat# obejmuj"c" wy!"cznie odsetki od kwoty Po%yczki;
,Stawka Bazowa- oznacza wska'nik EURIBOR, LIBOR, WIBOR lub inny, jednomiesi#czny lub trzymiesi#czny, zgodnie ze wskazaniem w Umowie, obowi"zuj"cy w Banku BNP Paribas Bank Polska
S.A..; aktualizacja Stawki Bazowej obowi"zuj"cej w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. nast#puje wed!ug stawki rynkowej opublikowanej dwa dni robocze (ustalone wed!ug kraju miejsca jej
publikacji) przed dniem dokonania aktualizacji;
,Ubezpieczyciel- oznacza zak!ad ubezpiecze+, z kt$rym PD zawar! umow# w zakresie grupowego ubezpieczenia leasingobiorc$w;*
"Udzia! W!asny" oznacza cz#&) ceny sprzeda%y Przedmiotu nale%nej Dostawcy na podstawie Umowy Sprzeda%y, kt$ra pokrywana jest przez PB w formie wp!aty na rzecz Dostawcy ze &rodk$w
niepochodz"cych z Po%yczki, stanowi"ca r$%nic# mi#dzy Warto&ci" Przedmiotu a kwot" Po%yczki przeznaczon" na sfinansowanie nabycia Przedmiotu;
,Umowa- oznacza umow# po%yczki, na podstawie kt$rej PD udzieli! PB Po%yczki;*
"Umowa Sprzeda%y" oznacza umow# sprzeda%y Przedmiotu pomi#dzy PB (jako kupuj"cym) oraz Dostawc" (jako sprzedaj"cym);*
,Umowa Ubezpieczenia- oznacza umow# ubezpieczenia grupowego %ycia i zdrowia leasingobiorc$w , zawart" pomi#dzy PD i Ubezpieczycielem;*
,Umowy Zabezpieczenia- oznaczaj": umowy i dokumenty ustanawiaj"ce zabezpieczenie sp!aty Po%yczki, o kt$rych mowa w Umowie;*
,Umowa z Podmiotem Dystrybuuj"cym- oznacza umow# o dofinansowanie projektu, zawart" pomi#dzy PB a Podmiotem Dystrybuuj"cym, na podstawie kt$rej PB otrzyma za po&rednictwem
Podmiotu Dystrybuuj"cego pomoc finansow" ze &rodk$w Unii Europejskiej lub z innych funduszy;
,Waluta P!atno&ci- oznacza walut#, w kt$rej wyra%ona jest kwota Po%yczki podlegaj"ca wyp!acie przez PD;*
,Waluta Umowy- oznacza walut#, w kt$rej wyra%ona jest kwota Po%yczki podlegaj"ca zwrotowi przez PB, w szczeg$lno&ci w kt$rej wyra%one s" Raty;*
,Warunki Ubezpieczenia Grupowego Leasingobiorc$w- oznaczaj" zasady, na jakich PB, kt$ry podpisze Deklaracj# Zgody na Obj#cie Ochron", zostaje obj#ty ochron" ubezpieczeniow" na
wypadek utraty %ycia lub doznania ca!kowitej i trwa!ej utraty zdrowia;
.Warto&) Przedmiotu" oznacza cen# brutto, za kt$r" PB nabywa przedmiot od Dostawcy;*
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Wyp#ata Po$yczki i p#atno%ci PB

1.
PD postawi do dyspozycji PB kwot# Po%yczki nie p$'niej ni% pi#tna&cie dni roboczych po spe!nieniu si# nast#puj"cych warunk$w: (i) ustanowienie przez PB prawnego zabezpieczenia sp!aty
wierzytelno&ci PD z tytu!u udzielenia Po%yczki, w formie przewidzianej w Umowie; (ii) zap!ata przez PB na rzecz PD Op!aty Manipulacyjnej; (iii) z!o%enie w Podmiocie Dystrybuuj"cym (w
przypadku gdy Podmiotem Dystrybuuj"cym jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wys!anie przez PD listem poleconym b#dzie wystarczaj"ce) pisemnego zawiadomienia o
przelewie wierzytelno&ci PB wobec Podmiotu Dystrybuuj"cego na PD oraz wniosku o wydanie O&wiadczenia Podmiotu Dystrybuuj"cego, wed!ug wzoru przedstawionego przez PD (je%eli Po%yczka
zosta!a udzielona w zwi"zku z Umow" z Podmiotem Dystrybuuj"cym); (iv) przedstawienie PD przez PB wiarygodnego dowodu zap!acenia na rzecz Dostawcy Udzia!u W!asnego, je%eli Po%yczka
zosta!a udzielona na pokrycie tylko cz#&ci ceny. Je%eli PB dokona zap!aty Udzia!u W!asnego na rachunek PD, PB wyra%a zgod# na przekazanie przez PD kwoty odpowiadaj"cej Udzia!owi
W!asnemu bezpo&rednio na rzecz Dostawcy; (v) przedstawienie przez PB pisemnego o&wiadczenia Dostawcy, i% zobowi"zuje si# on do wydania Przedmiotu oraz przeniesienia jego w!asno&ci na
PB nie p$'niej ni% w Przewidywanym Terminie Dostawy (zam$wienie PB zaakceptowane przez Dostawc#). Jednocze&nie, je%eli Umowa tak stanowi, PB zobowi"zuje si#, niezw!ocznie po nabyciu
w!asno&ci Przedmiotu, do ustanowienia, na rzecz PD, zabezpieczenia sp!aty Po%yczki w postaci zastawu rejestrowego na Przedmiocie, tj. zawarcia z PD umowy zastawu rejestrowego, na
warunkach znanych PB i zaakceptowanych przez niego w dacie zawarcia Umowy. Niezale%nie od powy%szego PB niniejszym wyra%a zgod#, aby na %"danie PD Przedmiot zastawu zosta! obci"%ony
zastawem rejestrowym na rzecz PD jeszcze przed przeniesieniem prawa w!asno&ci Przedmiotu na PB. Takie %"danie PD mo%e zg!osi) w szczeg$lno&ci w przypadku okre&lonym w (3 ust. 5
poni%ej.
Do up!ywu wskazanego wy%ej pi#tnastodniowego terminu PD mo%e wed!ug swego uznania jednostronnie odst"pi) od Umowy. W terminie 7 (siedmiu) dni od wykonania prawa odst"pienia PD
zwr$ci PB uiszczon" Op!at# Manipulacyjn" wraz z odsetkami wed!ug stopy odsetek r$wnej po!owie stopy redyskontowej obowi"zuj"cej w okresie od wp!aty Op!aty Manipulacyjnej do dnia
obci"%enia konta PD (!"cznie z tym dniem).
2.
Po zawarciu Umowy i przelaniu kwoty udzielonej PB Po%yczki, PB zap!aci PD Raty, kt$rych wysoko&) i warunki p!atno&ci okre&laj" postanowienia Dokument$w Po%yczki, z zastrze%eniem
mo%liwo&ci ich skorygowania zgodnie z ust. 11 poni%ej.
3.
Je%eli Walut" Umowy nie jest PLN i r$%ni si# ona od Waluty P!atno&ci, kwota Po%yczki podlegaj"ca zwrotowi przez PB zostanie ustalona przez przeliczenie na Walut# Umowy kwoty
wyp!aconej Po%yczki wed!ug kursu kupna Waluty Umowy og!oszonego przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A., kt$ry obowi"zywa! o godzinie 11:00 nast#pnego dnia roboczego po dniu wyp!aty
Po%yczki, a je%eli wyp!ata Po%yczki dokonana zosta!a w ostatnim roboczym dniu miesi"ca - wed!ug kursu kupna Waluty Umowy og!oszonego przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. i
obowi"zuj"cego o godzinie 11:00 w dniu wyp!aty Po%yczki.
Je%eli Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. nie publikuje kurs$w kupna/sprzeda%y Waluty Umowy w stosunku do Waluty P!atno&ci, kwota Po%yczki podlegaj"ca zwrotowi przez PB zostanie ustalona
poprzez przeliczenie na PLN kwoty wyp!aconej Po%yczki wed!ug kursu sprzeda%y Waluty P!atno&ci og!oszonego przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A., kt$ry obowi"zywa! o godzinie 11:00
nast#pnego dnia roboczego po dniu wyp!aty Po%yczki, a nast#pnie przeliczenie tak wyliczonej kwoty wyra%onej w PLN na kwot# wyra%on" w Walucie Umowy wed!ug kursu kupna Waluty Umowy
og!oszonego przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A., kt$ry obowi"zywa! o godzinie 11:00 nast#pnego dnia roboczego po dniu wyp!aty Po%yczki, a je%eli wyp!ata Po%yczki dokonana zosta!a w
ostatnim roboczym dniu miesi"ca odpowiednio - wed!ug kursu sprzeda%y Waluty P!atno&ci og!oszonego przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. i obowi"zuj"cego o godzinie 11:00 w dniu
wyp!aty Po%yczki, a nast#pnie przeliczenie tak wyliczonej kwoty wyra%onej w PLN na kwot# wyra%on" w Walucie Umowy wed!ug kursu kupna Waluty Umowy og!oszonego przez Bank BNP
Paribas Bank Polska S.A., kt$ry obowi"zywa! o godzinie 11:00 w dniu wyp!aty Po%yczki.
Je%eli Walut" Umowy jest PLN, a Walut" P!atno&ci inna waluta ni% PLN, to kwota Po%yczki podlegaj"ca zwrotowi przez PB zostanie ustalona przez przeliczenie na PLN kwoty wyp!aconej Po%yczki
wed!ug kursu sprzeda%y Waluty P!atno&ci og!oszonego przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A., kt$ry obowi"zywa! o godzinie 11:00 nast#pnego dnia roboczego po dniu wyp!aty Po%yczki, a
je%eli wyp!ata Po%yczki dokonana zosta!a w ostatnim roboczym dniu miesi"ca - wed!ug kursu sprzeda%y Waluty P!atno&ci og!oszonego przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. i obowi"zuj"cego
o godzinie 11:00 w dniu wyp!aty Po%yczki.
4.
Raty Kapita!owo-Odsetkowe wyliczane s" metod" annuitetow" w oparciu o wewn#trzn" stop# zwrotu (IRR) r$wn" w skali roku Stawce Bazowej powi#kszonej o sta!" mar%# ponad Stawk#
Bazow". W przypadku gdy Stawka Bazowa jest ujemna, nie uwzgl#dnia si# jej przy kalkulacji IRR.
W przypadku, gdy w Umowie wybrano oprocentowanie zmienne, Stawka Bazowa stosowana do ustalenia wysoko&ci odsetek, to:
(i) w przypadku wska'nik$w jednomiesi#cznych - Stawka Bazowa obowi"zuj"ca w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. trzynastego dnia kalendarzowego miesi"ca poprzedzaj"cego miesi"c
wystawienia Faktury dotycz"cej odsetek lub dokonania kapitalizacji odsetek za dany Okres Odsetkowy;
(ii) w przypadku wska'nik$w trzymiesi#cznych - Stawka Bazowa obowi"zuj"ca w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. trzynastego dnia kalendarzowego miesi"ca poprzedzaj"cego miesi"c
wystawienia Faktury dotycz"cej odsetek lub dokonania kapitalizacji odsetek za dany Okres Odsetkowy, przy czym Stawka Bazowa ustalana b#dzie dla trzech kolejnych Okres$w Odsetkowych, co
oznacza %e Stawka Bazowa ustalona dla danego Okresu Odsetkowego b#dzie obowi"zuj"ca dla tego Okresu Odsetkowego oraz w dw$ch kolejnych.
Stawka Bazowa stosowana do sporz"dzenia pierwszego Harmonogramu Sp!aty, stanowi"cego Za!"cznik nr 2 do Umowy, to Stawka Bazowa obowi"zuj"ca trzynastego dnia miesi"ca
kalendarzowego zawarcia Umowy, a je%eli Umowa zosta!a zawarta przed trzynastym dniem miesi"ca kalendarzowego - Stawka Bazowa obowi"zuj"ca trzynastego dnia miesi"ca kalendarzowego
poprzedzaj"cego miesi"c zawarcia Umowy. Je%eli Stawka Bazowa jest ujemna, do sporz"dzenia pierwszego Harmonogramu Sp!aty przyjmuje si#, %e Stawka Bazowa wynosi zero. Zmiana Stawki
Bazowej nie wymaga zmiany Harmonogramu Sp!aty.
W przypadku, gdy w Umowie wybrano oprocentowanie sta!e, Stawka Bazowa r$wna jest sta!ej stopie procentowej (SSP) okre&lonej w ( 1 Umowy. W przypadku zmiany SSP okre&lonego w ( 1
Umowy w stosunku do SSP obowi"zuj"cego w Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu wymagalno&ci pierwszej Raty ostateczna wysoko&) Rat mo%e zosta) ustalona w oparciu o SSP
obowi"zuj"cy w Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu wymagalno&ci pierwszej Raty, co zostanie ostatecznie potwierdzone przez PD w nowym Harmonogramie Sp!aty w terminie 14
(czternastu) dni od daty wymagalno&ci pierwszej Raty.
Na wniosek PB PD mo%e ustali) Raty Kapita!owo-Odsetkowe, w kt$rych cz#&) kapita!owa b#dzie okre&lona indywidualnie.
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Raty Odsetkowe obejmuj" odsetki naliczone za dany Okres Odsetkowy.
Odsetki za dany Okres Odsetkowy s" wyliczane wg nast#puj"cego wzoru: BP x IRR / 12, gdzie BP jest to bilans p!atno&ci (kapita!) pozosta!y po zafakturowaniu poprzedniej Raty lub po ostatnim
skapitalizowaniu odsetek. Je%eli Harmonogram Sp!aty nie przewiduje kapitalizacji odsetek, to odsetki p!atne s" z do!u w pierwszym dniu po zako+czeniu danego Okresu Odsetkowego. Je%eli
Harmonogram Sp!aty przewiduje kapitalizacj# odsetek, to odsetki za dany Okres Odsetkowy s" doliczane do kwoty Po%yczki (kapitalizacja odsetek) w pierwszym dniu po zako+czeniu danego
Okresu Odsetkowego.
Zwa%ywszy %e (i) w dacie zawarcia Umowy nie jest znana data wyp!aty kwoty Po%yczki przez PD, (ii) data wyp!aty kwoty Po%yczki przez PD jest determinowana przede wszystkim spe!nieniem
warunk$w okre&lonych w ust. 1 powy%ej zale%nych od PB, (iii) przed dat" wyp!aty kwoty Po%yczki PD rezerwuje &rodki na ten cel (w szczeg$lno&ci w drodze odp!atnego refinansowania), (iv)
odsetki od Po%yczki naliczane s" w r$wnych cyklach miesi#cznych (v) ostatni Okres Odsetkowy ko+czy si# w 12 (dwunastym) dniu miesi"ca kalendarzowego, niezale%nie w jakim dniu zosta!a
wyp!acona kwota Po%yczki przez PD, w zwi"zku z czym liczba pe!nych miesi#cznych Okres$w Odsetkowych r$wna jest liczbie miesi#cy obowi"zywania Umowy wskazanej w Umowie, Strony
zgodnie ustalaj", %e pocz"tek pierwszego Okresu Odsetkowego b#dzie przypada! w 13 (trzynastym) dniu miesi"ca kalendarzowego, w kt$rym zosta!a wyp!acona kwota Po%yczki przez PD,
niezale%nie od faktycznej daty wyp!aty kwoty Po%yczki.
5.
Daty Wymagalno&ci Rat wskazane s" w Harmonogramie Sp!aty stanowi"cym Za!"cznik nr 2 do Umowy. Ostateczne Daty Wymagalno&ci Rat oraz wysoko&) kwoty Po%yczki podlegaj"cej
zwrotowi przez PB, ustalone przy uwzgl#dnieniu faktycznej daty wyp!aty kwoty Po%yczki, zostan" wskazane przez PD w jednostronnie wystawionym i przekazanym PB nowym Harmonogramie
Sp!aty.
6.
/rodki finansowe, wynikaj"ce z Umowy z Podmiotem Dystrybuuj"cym, przekazane na rachunek PD, pomniejsz" - w zakresie okre&lonym wed!ug swobodnego uznania PD - kapita! (bilans
p!atno&ci) pozosta!y do sp!aty i/lub naliczone odsetki. PD dokona pomniejszenia w ci"gu pierwszego Okresu Odsetkowego nast#puj"cego po Okresie Odsetkowym, w kt$rym PD uzyska! &rodki z
Podmiotu Dystrybuuj"cego. Po dokonaniu pomniejszenia PD dokona jednostronnej zmiany Harmonogramu Sp!aty, w tym w szczeg$lno&ci wysoko&ci kapita!u pozostaj"cego do sp!aty, przy
zachowaniu stopy procentowej, wynikaj"cej z Umowy. /rodki finansowe nie zaliczone przez PD na kapita! i/lub odsetki zostan" zwr$cone PB na rachunek bankowy PB wskazany w Umowie,
chyba %e zostan" zaliczone przez PD na zaleg!o&ci PB wynikaj"ce z Umowy lub innych um$w zawartych przez PB z PD.
7.
Wszelkie kwoty nale%ne na podstawie Umowy i Dokument$w Po%yczki p!atne b#d" przez PB w PLN. W przypadku, gdy Walut" Umowy jest waluta obca, wysoko&) p!atno&ci wymaganych
na podstawie Umowy na rzecz PD, stanowi"cych r$wnowarto&) w PLN kwoty wyra%onej w Walucie Umowy, zostanie obliczona na podstawie kursu sprzeda%y Waluty Umowy og!oszonego przez
Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. i obowi"zuj"cego o godzinie 11:00 w dniu wystawienia Faktury. Je%eli zmiana kursu przyj#tego do wystawienia Faktury w stosunku do kursu obowi"zuj"cego
w dacie p!atno&ci wskazanej na Fakturze przekroczy 2%, PD mo%e wystawi) korekt# do Faktury. PB przyjmuje do wiadomo&ci istnienie ryzyka zmiany kurs$w waluty u%ywanych do obliczenia
p!atno&ci dokonywanych w ramach niniejszej Umowy i akceptuje wynikaj"ce z tego dla niego skutki.
8.
Je%eli Przedmiot zostanie ubezpieczony przez PD, PB zobowi"zany b#dzie do zwr$cenia PD kwot op!at z tytu!u ubezpieczenia, zgodnie z warunkami i w terminach wskazanych przez PD.
9.
Od dnia udzielenia Po%yczki na rzecz PB, PD wystawia) b#dzie Faktury na kwot# p!atno&ci nale%nych w danym terminie i b#dzie je wysy!a) PB poczt" na co najmniej 5 (pi#)) dni przed
Dat" Wymagalno&ci. W przypadku, gdy PB nie otrzyma Faktury od PD w terminie okre&lonym w zdaniu poprzedzaj"cym, niezale%nie od przyczyny tego stanu, PB jest zobowi"zany p!aci) Raty
zgodnie z przes!anym mu przez PD Harmonogramem Sp!aty. PD jest uprawniony, wed!ug swego uznania, do z!o%enia O&wiadczenia o Zawieszeniu. Op!aty wynikaj"ce z Harmonogramu Sp!aty
przypadaj"ce w Datach Wymagalno&ci po dacie z!o%enia O&wiadczenia o Zawieszeniu nie b#d" wymagalne, a PB nie b#dzie dokonywa! ich p!atno&ci, do momentu wezwania PB przez PD do
dokonania p!atno&ci tych op!at lub skierowania przez PD do PB innego o&wiadczenia w sprawie tych op!at lub w sprawie Umowy.
10. PB b#dzie dokonywa! p!atno&ci z tytu!u Umowy na rachunek bankowy PD wskazany w Umowie lub na Fakturze przes!anej PB.*
11. Wysoko!" op#at i odsetek, o kt$rych mowa w ust. 2 powy%ej, mo%e zosta" zmieniona je%eli:*
a)
nast"pi zmiana uregulowa+ prawnych dotycz"cych opodatkowania transakcji polegaj"cych na udzielaniu po%yczek (w tym podatku VAT), jak r$wnie% innych regulacji podatkowych
mog"cych mie) wp!yw na wysoko&) oprocentowania Po%yczki lub pobieranych przez PD op!at; lub
b)
nast"pi zmiana Stawki Bazowej, po kt$rej PD pozyskuje &rodki przeznaczone na prowadzenie swojej dzia!alno&ci, w tym na udzielanie po%yczek pieni#%nych i kt$ra stanowi referencj# dla
niniejszej Umowy.
Zmiana wysoko&ci op!at i odsetek, o kt$rych mowa w ust. 2 powy%ej, b#dzie dokonana przez PD w spos$b zapewniaj"cy PD rekompensat# poniesionych strat, proporcjonalnie do zmniejszenia
dochodowo&ci Umowy dla PD, kt$ra to zmiana spowodowana b#dzie zdarzeniami okre&lonymi w pkt (a) powy%ej.
Zmiana wysoko&ci op!at i odsetek w sytuacji okre&lonej w punktach (a) i (b) powy%ej, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej. O zmianie wysoko&ci op!at i odsetek PD
poinformuje PB poprzez przes!anie Faktury. Zmiana wysoko&ci op!at i odsetek jest skuteczna w stosunku do nast#pnych nale%nych Rat przypadaj"cych do zap!aty po dacie przes!ania Faktury.
12. Je%eli Data Wymagalno&ci przypada na dzie+, w kt$rym banki nie prowadz" dzia!alno&ci, p!atno&) dokonana zostanie nie p$'niej ni% w ostatnim dniu bezpo&rednio poprzedzaj"cym Dat#
Wymagalno&ci, w kt$rym banki prowadz" dzia!alno&). P!atno&) nale%na zgodnie z postanowieniami Dokument$w Po%yczki b#dzie uwa%ana za dokonan" z Dat" Dokonania P!atno&ci.
13. Wszelkie kwoty wymagalne od PB z tytu!u Umowy, Um$w Zabezpieczenia b"d' innych Dokument$w Po%yczki b#d" p!atne bez wezwania w Dacie Wymagalno&ci, na wyznaczony rachunek
PD, bez odlicze+ ani potr"ce+, z zastrze%eniem przypadku z!o%enia O&wiadczenia o Zawieszeniu. Je%eli Data Wymagalno&ci jakiejkolwiek p!atno&ci nie jest oznaczona w Umowie, ani w Og$lnych
Warunkach, b"d' innych dokumentach wydanych na ich podstawie p!atno&) ta zostanie dokonana w terminie 5 (pi#ciu) dni od pierwszego wezwania przez PD.
PB niniejszym zrzeka si# prawa do potr"cania swoich wierzytelno&ci wobec PD z wierzytelno&ciami, kt$re ma wzgl#dem niego PD w zwi"zku z Umow" i Dokumentami Po%yczki. P!atno&ci b#d"
nale%ne i p!atne r$wnie%, je%eli Przedmiot lub jakakolwiek jego cz#&) b#dzie/stanie si# niezdatna do u%ytku.
Wszelkie kwoty wymagalne od PB z tytu!u Umowy, Um$w Zabezpieczenia b"d' innych Dokument$w Po%yczki nie b#d" umniejszone o kwoty podatk$w istniej"cych lub na!o%onych w przysz!o&ci,
moc" decyzji odpowiednich w!adz Rzeczypospolitej Polskiej lub innego kraju, z kt$rego lub przez kt$ry PB dokona p!atno&ci, chyba %e takie umniejszenie p!atno&ci jest wymagane przez
odpowiednie przepisy prawa. W takim przypadku PB zap!aci dodatkowe kwoty, jakie by!yby niezb#dne, aby suma otrzymana przez PD po takich umniejszeniach by!a r$wna sumie, jak" PD
otrzyma!by bez takich umniejsze+.
14. W przypadku, gdy w Umowie wybrano oprocentowanie sta!e PB ma prawo do jednokrotnej przedterminowej sp!aty cz#&ci kapita!u przy spe!nieniu nast#puj"cych warunk$w: (i) sp!ata
nast#puje po up!ywie 12 (dwunastu) miesi#cy od dnia wyp!aty kwoty Po%yczki; (ii) sp!ata obejmuje kwot# nie wi#ksz" ni% 25% (dwadzie&cia pi#) procent) bilansu p!atno&ci (kapita!u) na dzie+
dokonania sp!aty; (iii) najp$'niej w dniu dokonania sp!aty PB ui&ci na rzecz PD op!at# manipulacyjn" z tytu!u wcze&niejszej sp!aty, w wysoko&ci 5% (pi#) procent) sp!acanego przedterminowo
kapita!u. Poza przypadkiem wskazanym powy%ej, PB nie ma prawa, bez uprzedniego zezwolenia PD, udzielonego w formie pisemnej, do dokonywania przedterminowych sp!at kapita!u b"d'
odsetek od kwoty udzielonej Po%yczki.
W przypadku, gdy w Umowie wybrano oprocentowanie zmienne, PB ma prawo do przedterminowej sp!aty: (i) cz#&ci kapita!u pod warunkiem, %e najp$'niej w dniu dokonania sp!aty PB ui&ci na
rzecz PD op!at# manipulacyjn" z tytu!u wcze&niejszej sp!aty w wysoko&ci 1% (jeden procent) sp!acanego przedterminowo kapita!u, nie mniejszej jednak ni% 300 PLN, a tak%e op!at# z tytu!u
podpisania aneksu do Umowy; (ii) ca!o&ci kapita!u pod warunkiem, %e sp!ata nast"pi w kwocie r$wnej sumie wszystkich Rat przewidzianych w Harmonogramie Sp!aty obowi"zuj"cym na dzie+
dokonania sp!aty, zdyskontowanej stawk" r$wn" Stawce Bazowej (w przypadku gdy Stawka Bazowa jest ujemna, przyjmuje si#, %e Stawka Bazowa wynosi zero). R$%nica mi#dzy tak wyliczon"
kwot" sp!aty a kwot" kapita!u stanowi op!at# manipulacyjn" nale%n" PD z tytu!u wcze&niejszej sp!aty kapita!u.
15. PD mo%e zaliczy) wp!aty PB na zaleg!e p!atno&ci pocz"wszy od najdalej wymagalnej.*
16. Wszelkie kwoty zap!acone przez PB b"d' uzyskane przez PD w wyniku post#powania egzekucyjnego lub innych dzia!a+, kt$rych celem jest zaspokojenie wierzytelno&ci PD z tytu!u
Umowy, mog" by) zaliczane na poczet tych wierzytelno&ci w nast#puj"cej kolejno&ci:
a)
koszty i wydatki poniesione w zwi"zku z zawarciem i wykonaniem Umowy;*
b)
prowizje i inne op!aty nale%ne na podstawie Umowy;*
c)
odsetki od wszelkich kwot nie zap!aconych w terminie;*
d)
Raty.*
17. PD ma prawo dowolnie zalicza) wp!aty dokonywane przez PB na poczet wymagalnych nale%no&ci wynikaj"cych z innych um$w zawartych z PB (w szczeg$lno&ci um$w leasingu i um$w
po%yczki) i nie jest zwi"zany wskazaniami PB w tym zakresie.
Je%eli PB zawar! wi#cej ni% jedn" umow# z PD i je%eli dojdzie do postawienia kt$rejkolwiek z nich w stan natychmiastowej wymagalno&ci, z jakiegokolwiek powodu le%"cego po stronie PB, PD ma
prawo postawi) pozosta!e umowy w stan natychmiastowej wykonalno&ci, zgodnie ze swoim uznaniem i niezale%nie od odmiennych postanowie+ tych um$w.
18. Wszelkie zmiany Harmonogramu Sp!aty wymagane zgodnie niniejszymi Og$lnymi Warunkami b#d" dokonywane przez PD w formie jednostronnego o&wiadczenia. Harmonogram
dor#czony na adres PB wskazany w Umowie, wysy!any listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, a nie podj#ty w terminie przez PB zwr$cony PD traktowany b#dzie jak dor#czony w
dacie pierwszego awiza.
19. W przypadku niedotrzymania przez PB warunk$w Umowy, Umowy z Podmiotem Dystrybuuj"cym (lub innych dokument$w warunkuj"cych wyp!at# &rodk$w finansowych z Podmiotu
Dystrybuuj"cego) PD uprawniony b#dzie do: (i) za%"dania od PB ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia Po%yczki; (ii) ustalenia innego, wcze&niejszego terminu sp!aty Po%yczki; (iii)
postawienia Po%yczki w ca!o&ci lub w cz#&ci w stan natychmiastowej wymagalno&ci w terminie okre&lonym w wezwaniu.
" 2a. Zabezpieczenia
1.
Je%eli Umowa przewiduje zabezpieczenie wekslowe, PB wystawi i wr#czy PD, najp$'niej w momencie podpisania Umowy, weksel w!asny in blanco opatrzony klauzul" "bez protestu" wraz
z podpisan" deklaracj" wekslow".
W ka%dym przypadku, gdy wystawc" lub por#czycielem weksla jest handlowa sp$!ka osobowa, weksel winien zosta) por#czony (aval) przez wszystkich wsp$lnik$w ponosz"cych nieograniczon"
odpowiedzialno&) za zobowi"zania tej sp$!ki osobowej.
W ka%dym przypadku, gdy wystawc" lub por#czycielem weksla jest osoba fizyczna, weksel winien zosta) dodatkowo por#czony przez ma!%onka tej osoby fizycznej, chyba %e mi#dzy ma!%onkami
istnieje rozdzielno&) maj"tkowa.
Nadto, w przypadku gdy PB, kt$ry by! zobowi"zany do wystawienia weksla, ulega przekszta!ceniu lub podzia!owi, wystawi on i wr#czy PD, najp$'niej w dacie, w kt$rej przekszta!cenie lub
podzia! wywiera skutek prawny, nowy weksel in blanco opatrzony klauzul" ,bez protestu- wraz z podpisan" deklaracj" wekslow". Weksel zostanie wystawiony i por#czony na nast#puj"cych
zasadach, przy jednoczesnym zachowaniu zasad por#cze+ wskazanych powy%ej:
a)
gdy PB s" wsp$lnicy sp$!ki cywilnej i nast"pi przekszta!cenie PB w sp$!k# handlow", PB wystawi nowy weksel por#czony przez dotychczasowych wsp$lnik$w sp$!ki cywilnej;&
b)
gdy PB jest osoba fizyczna i nast"pi przekszta!cenie PB w sp$!k# kapita!ow", PB wystawi nowy weksel por#czony przez t# osob# fizyczn";&
c)
gdy PB jest sp$!ka kapita!owa i nast"pi podzia! PB, sp$!ka kt$rej w planie podzia!u zosta!a przypisana Umowa (nowy PB) wystawi nowy weksel por#czony przez wszystkie sp$!ki bior"ce
udzia! w podziale, tj. przez inne sp$!ki, na kt$re przeszed! maj"tek sp$!ki dzielonej (lub jakakolwiek jego cz#&)) jak te% przez sp$!k# dzielon", o ile nie b#dzie ona podlega!a wykre&leniu z
rejestru;
d)
gdy PB jest sp$!ka osobowa i nast"pi przekszta!cenie PB w sp$!k# kapita!ow", PB wystawi nowy weksel por#czony przez dotychczasowych wsp$lnik$w sp$!ki osobowej ponosz"cych
nieograniczon" odpowiedzialno&) za zobowi"zania sp$!ki przekszta!canej;
e)
gdy PB jest sp$!ka kapita!owa i nast"pi przekszta!cenie PB w sp$!k# osobow", PB wystawi nowy weksel por#czony przez wsp$lnik$w sp$!ki osobowej ponosz"cych nieograniczon"
odpowiedzialno&) za zobowi"zania sp$!ki przekszta!conej;
f)
gdy PB jest sp$!ka osobowa, w kt$rej nie wszyscy wsp$lnicy ponosz" nieograniczon" odpowiedzialno&) za zobowi"zania sp$!ki i nast"pi przekszta!cenie PB w sp$!k# osobow", w kt$rej
wszyscy wsp$lnicy ponosz" nieograniczon" odpowiedzialno&) za zobowi"zania sp$!ki, PB wystawi nowy weksel por#czony przez wszystkich wsp$lnik$w;
g)
niezale%nie od wymog$w przewidzianych powy%ej nowy weksel winien by) tak%e por#czony przez podmioty, kt$re dotychczas ponosi!y wzgl#dem PD odpowiedzialno&) wekslow"&
Niewystawienie przez PB nowego weksla wed!ug zasad okre&lonych powy%ej stanowi) b#dzie istotne naruszenie Umowy uzasadniaj"ce skorzystanie przez PD z prawa jej wypowiedzenia ze
skutkiem natychmiastowym. W przypadku wypowiedzenia zastosowanie b#dzie mia! (8 ust. 1.
2.
O ile Umowa przewiduje zabezpieczenie wekslowe, w przypadku pogorszenia si# sytuacji finansowej PB, lub te% nie wywi"zywania si# przez PB z zobowi"za+ wynikaj"cych z Umowy, PD
b#dzie mia! prawo %"da) od PB ustanowienia innych zabezpiecze+. Nie ustanowienie takich zabezpiecze+ przez PB stanowi istotne naruszenie Umowy uzasadniaj"ce skorzystanie przez PD z
prawa jej wypowiedzenia.
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" 3.

Warunki odbioru i dostawy Przedmiotu

1.
PB ponosi ca!kowite ryzyko zwi"zane z wyborem i ocen" Przedmiotu, jego modelu i ceny, jak r$wnie% zwi"zane z wyborem i ocen" osoby i czynno&ci Dostawcy.
PD nie ponosi odpowiedzialno&ci z tytu!u nieodpowiedniego wyboru lub oceny przez PB Przedmiotu lub Dostawcy, czy te% niewykonania lub nienale%ytego wykonania zobowi"za+ przez
Dostawc#, i nie b#dzie zobowi"zany do naprawienia szkody spowodowanej takim wyborem lub ocen" oraz niewykonaniem lub nienale%ytym wykonaniem zobowi"za+ przez Dostawc#.
PD nie ponosi odpowiedzialno&ci za przydatno&) funkcjonaln" Przedmiotu, jego instalacj# i dostarczenie do Miejsca Lokalizacji Przedmiotu. Je%eli Przedmiot nie b#dzie nadawa! si# do u%ytku lub
nie b#dzie spe!nia! wymaga+ PB, fakt ten nie wp!ynie na zmniejszenie zakresu obowi"zk$w PB wynikaj"cych z Umowy i Dokument$w Po%yczki.
2.
PB upowa%ni Dostawc# i poleci mu przekazanie PD, niezw!ocznie po podpisaniu, orygina!u Umowy Sprzeda%y, jak r$wnie% kopii faktury VAT. PB pisemnie poinformuje PD o wydanym
Dostawcy poleceniu. PD wykorzysta przekazane mu dokumenty jedynie do ustanowienia zabezpiecze+ sp!aty wierzytelno&ci PD wynikaj"cych z Po%yczki udzielonej PB.
3.
PB jest zobowi"zany do odbioru Przedmiotu najp$'niej w Przewidywanym Terminie Dostawy. Fakt zbadania, odebrania i przyj#cia Przedmiotu zostanie potwierdzony protoko!em odbioru
stosowanym przez Dostawc#. Je%eli po dostarczeniu Przedmiotu do pomieszcze+ PB, Dostawca b#dzie zobowi"zany do wykonywania dalszych czynno&ci potrzebnych dla zainstalowania
Przedmiotu, dostarczenie Przedmiotu zostanie potwierdzone dodatkowym protoko!em wykonania prac, sporz"dzonym po zainstalowaniu i przyj#ciu Przedmiotu przez PB. Na %"danie PD PB
prze&le PD faksem, e-mailem lub listem poleconym, zgodnie z wyborem PD, kopi# protoko!u odbioru oraz kopi# dodatkowego protoko!u wykonania prac, o ile wyst#puje. Je%eli PB odmawia
przyj#cia Przedmiotu, PB powinien niezw!ocznie powiadomi) o tym fakcie PD, e-mailem i listem poleconym.
Ponadto, PB zobowi"zuje si# ponie&) i zap!aci) wszelkie koszty wynik!e z nieprzyj#cia dostawy lub nieodebrania Przedmiotu od Dostawcy w ustalonym dniu. Do powy%szych koszt$w zalicza si# w
szczeg$lno&ci koszty przechowania i ubezpieczenia Przedmiotu oraz koszty obs!ugi prawnej.
4.
PD nie b#dzie ponosi! w stosunku do PB jakiejkolwiek odpowiedzialno&ci w przypadku op$'nienia odbioru lub dostawy Przedmiotu z winy Dostawcy. Op$'nienie takie nie wp!ynie w
jakikolwiek spos$b na prawa i obowi"zki stron wynikaj"ce z Umowy.
5.
PB wyra%a zgod#, i% na %"danie PD z!o%one wzgl#dem Dostawcy Dostawca b#dzie zwolniony z obowi"zku wydania PB Przedmiotu. PD uprawniony jest do z!o%enia takiego %"dania w
przypadku wypowiedzenia lub odst"pienia od Umowy przed dostaw" Przedmiotu do PB.
" 4.

Roszczenia PB wobec Dostawcy

1.
Wszelkie roszczenia zwi"zane z Przedmiotem, w szczeg$lno&ci z tytu!u r#kojmi, gwarancji lub utrzymania Przedmiotu, b#d" dochodzone przez PB bezpo&rednio od Dostawcy.*
2.
Dochodzenie jakichkolwiek roszcze+ przeciwko Dostawcy nie zwalnia PB z obowi"zku wykonania zobowi"za+ z tytu!u Umowy, w tym w szczeg$lno&ci fakt ten nie wp!ynie na zmniejszenie
zakresu obowi"zk$w PB wynikaj"cych z Umowy i Dokument$w Po%yczki.
3.
PB niezw!ocznie powiadomi PD o nast"pieniu zdarze+, kt$re mog!yby skutkowa) odpowiedzialno&ci" Dostawcy lub producenta Przedmiotu z tytu!u gwarancji lub/i r#kojmi lub o
jakimkolwiek przypadku niewykonania lub nienale%ytego wykonania zobowi"za+ wynikaj"cych z Umowy Sprzeda%y przez PB lub/i Dostawc#. Ponadto, przed wniesieniem pow$dztwa przeciwko
Dostawcy, PB powiadomi PD o zamiarze wniesienia takiego pow$dztwa i jego proponowanej tre&ci, a w przypadku przew!aszczenia Przedmiotu na zabezpieczenie wierzytelno&ci PD wynikaj"cych
z udzielenia PB Po%yczki wyst"pi do PD o udzielenie mu upowa%nienia do dochodzenia roszcze+ zwi"zanych z Przedmiotem. PD nie ponosi odpowiedzialno&ci za skutek czynno&ci podj#tych
przeciwko Dostawcy, ani za skutek zaniechania podj#cia takich czynno&ci przez PB.
4.
Niniejsze postanowienia nie pozbawiaj" PD mo%liwo&ci dochodzenia wszelkich przys!uguj"cych mu roszcze+ zwi"zanych z Przedmiotem.*
" 5.

Przedmiot

1.
Prawo w!asno&ci Przedmiotu przys!uguje PB (po jego nabyciu od Dostawcy, tj. po wydaniu Przedmiotu przez Dostawc#). PB zobowi"zuje si# niniejszym, %e nie dokona zbycia Przedmiotu
na rzecz os$b trzecich w okresie obowi"zywania Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody PD. W przypadku dokonania przew!aszczenia Przedmiotu na zabezpieczenie wierzytelno&ci PD
wynikaj"cych z udzielenia PB Po%yczki, prawo w!asno&ci Przedmiotu b#dzie przys!ugiwa) PD i zostanie ono przeniesione zwrotnie na PB pod warunkiem terminowego wype!nienia zobowi"za+ z
Umowy.
PB zobowi"zuje si# niniejszym, %e nie po!"czy Przedmiotu z %adn" inn" rzecz" w taki spos$b, %e Przedmiot sta!by si# cz#&ci" sk!adow" tej innej rzeczy. PB nie ustanowi zastawu ani nie obci"%y
Przedmiotu w jakikolwiek inny spos$b ni% na rzecz PD.
PB zobowi"zuje si# utrzymywa) Przedmiot w stanie niezmienionym, chyba %e PD wyrazi zgod# na zmiany. Za zmian# uwa%a si# tak%e zmian# Miejsca Lokalizacji Przedmiotu okre&lonego w
Umowie. W przypadku wymiany jakiejkolwiek cz#&ci Przedmiotu w zwi"zku z ich konserwacj" lub napraw", a tak%e zamian" tych cz#&ci na nowe, wszystkie nowe cz#&ci musz" by): dostarczone
przez Dostawc# lub producenta Przedmiotu albo danej cz#&ci Przedmiotu oraz by) identyczne, ulepszone albo unowocze&nione w por$wnaniu z oryginaln" cz#&ci" Przedmiotu, a tak%e mie) tak"
sam" lub wy%sz" obiektywn" cen# rynkow" oraz okres przydatno&ci do u%ywania i przydatno&), jak wymieniana cz#&) Przedmiotu.
2.
W przypadku przew!aszczenia Przedmiotu na zabezpieczenie na rzecz PD lub ustanowienia na Przedmiocie zastawu rejestrowego na rzecz PD, PD ma prawo opatrzy) na w!asny koszt
Przedmiot widocznymi oznaczeniami okre&laj"cymi, %e PD jest w!a&cicielem Przedmiotu albo %e przys!uguj" mu prawa z tytu!u ustanowienia zastawu rejestrowego na Przedmiocie i %"da), aby
uczyni! to PB zgodnie ze wskaz$wkami i na koszt PD. PB b#dzie zobowi"zany do utrzymywania tych oznacze+ w stanie nie pogorszonym przez okres obowi"zywania Umowy.
3.
PB poniesie wszelkie op!aty i inne &wiadczenia publicznoprawne, pozostaj"ce w bezpo&rednim lub po&rednim zwi"zku z zawart" Umow", Umowami Zabezpiecze+, Dokumentami Po%yczki
oraz Przedmiotem.
4.
W przypadku, gdy Przedmiot jest przedmiotem u%ywanym podlegaj"cym obowi"zkowi rejestracji, PD mo%e dokona) sprawdzenia Przedmiotu w stosownych rejestrach w celu weryfikacji
czy Przedmiot nie jest obj#ty zastawem na rzecz os$b trzecich.
" 6.

Korzystanie z Przedmiotu

1.
Przedmiot jest przeznaczony do wy!"cznego u%ytku PB. PB nie jest uprawniony do przeniesienia na inn" osob# praw wynikaj"cych z Dokument$w Po%yczki, oddania Przedmiotu w leasing
ani te% ustanowienia na rzecz osoby trzeciej jakiegokolwiek prawa korzystania z Przedmiotu na podstawie dowolnego stosunku prawnego, chyba %e za uprzedni" zgod" PD wyra%on" w formie
pisemnej.
PB nie dopu&ci r$wnie% do wsp$lnego korzystania z Przedmiotu, w jakiejkolwiek formie, wraz z osobami trzecimi.*
2.
Zmiana lokalizacji Przedmiotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak r$wnie% wyw$z Przedmiotu i korzystanie z niego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej b#d" dozwolone
jedynie za uprzedni" zgod" PD wyra%on" w formie pisemnej i po ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia, kt$rego mo%e za%"da) PD.
3.
PB zobowi"zuje si# do sprawowania nale%ytej pieczy nad Przedmiotem i korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, w!a&ciwo&ciami i instrukcjami zwi"zanymi z korzystaniem z
Przedmiotu.
4.
PB ponosi wy!"czn" odpowiedzialno&) wobec os$b trzecich z tytu!u szk$d wyrz"dzonych przez Przedmiot lub powsta!ych w zwi"zku z korzystaniem z Przedmiotu; w szczeg$lno&ci PB
zobowi"zuje si# przej") odpowiedzialno&) z tytu!u zg!oszonych w stosunku do PD roszcze+ odszkodowawczych za szkody wyrz"dzone przez Przedmiot lub powsta!e w zwi"zku z korzystaniem z
Przedmiotu.
Je%eli post#powanie o zaspokojenie takiego roszczenia zostanie wszcz#te przeciwko PD, PB zobowi"zuje si#, na w!asny koszt, wst"pi) w miejsce PD w charakterze pozwanego lub interwenienta
ubocznego (w zale%no&ci od okoliczno&ci sprawy) oraz zaspokoi) uzasadnione roszczenia poszkodowanych wynikaj"ce z wykonalnego wyroku s"dowego czy ugody.
W przypadku, gdy to PD b#dzie zobowi"zany zaspokoi) poszkodowanego na mocy wykonalnego wyroku s"dowego lub ugody, PB zobowi"zuje si# zwr$ci) PD zap!acon" poszkodowanemu kwot#
wraz z poniesionymi przez PD kosztami, w tym kosztami s"dowymi i pe!nymi kosztami zast#pstwa procesowego, w terminie 1 (jednego) tygodnia od wezwania przez PD.
5.
PB jest odpowiedzialny za podj#cie wszelkich dzia!a+ w celu wykonania obowi"zk$w wynikaj"cych z przepis$w prawa i zwi"zanych z Przedmiotem oraz zobowi"zuje si# zap!aci) wszelkie
koszty i op!aty nale%ne w celu prawid!owego wykonania tych obowi"zk$w. W ten sam spos$b jest zobowi"zany podj"), na sw$j koszt, wszelkie dzia!ania w celu przestrzegania przepis$w
bezpiecze+stwa, sanitarnych oraz ochrony &rodowiska.
6.
Je%eli Przedmiot jest umieszczony w pomieszczeniach stanowi"cych w!asno&) osoby trzeciej, PB jest zobowi"zany poinformowa) osob# trzeci" o zabezpieczeniu ustanowionym na
Przedmiocie.
" 7.

Utrzymanie i ubezpieczenie Przedmiotu oraz ubezpieczenie na $ycie

1.
PB b#dzie utrzymywa! Przedmiot w niepogorszonym stanie technicznym. Koszty utrzymania Przedmiotu, koszty napraw i wymiany podzespo!$w, jak r$wnie% koszty zwi"zane z w!asno&ci",
posiadaniem i korzystaniem z Przedmiotu, a tak%e przygotowaniem go do korzystania, ponosi) b#dzie PB.
W przypadku, gdy PB nie ureguluje wymaganych przepisami prawa nale%no&ci zwi"zanych z w!asno&ci" lub posiadaniem Przedmiotu, b#dzie odpowiedzialny za szkod# poniesion" przez PD i
zobowi"zuje si# do zwr$cenia kwot zap!aconych przez PD celem uregulowania tych%e nale%no&ci wraz z kosztami.
PB b#dzie tak%e odpowiedzialny za szkod# PD zwi"zan" z konieczno&ci" regulowania przez PD zobowi"za+ podatkowych, w przypadkach gdy p!atno&ci wynikaj"ce z Umowy by!y przez PB
regulowane nieterminowo. Zwrot koszt$w nast"pi na analogicznych zasadach, jak zwrot koszt$w ubezpieczenia zgodnie z ( 2 ust. 7 powy%ej.
2.
PB nie b#dzie we w!asnym zakresie dokonywa! napraw Przedmiotu ani te% zleca! wykonania tych%e napraw osobom trzecim, za wyj"tkiem Dostawcy, autoryzowanych punkt$w napraw lub
os$b trzecich upowa%nionych przez PD lub Dostawc# w dokumencie gwarancyjnym do dokonywania napraw. PB b#dzie prowadzi! ewidencj# napraw i przegl"d$w technicznych Przedmiotu do
wgl"du PD. W przypadku, gdy stan techniczny Przedmiotu pogorszy si# w wi#kszym stopniu ni% wynika!oby to ze zu%ycia spowodowanego prawid!owym u%ywaniem, wynikaj"cym z
przeznaczenia okre&lonego w dokumentacji technicznej, PD mo%e za%"da) od PB przywr$cenia Przedmiotu do odpowiedniego stanu.
3.
Za wyj"tkiem przypadk$w szczeg$lnych, kt$re strony uzgodni" odr#bnym porozumieniem, PB b#dzie dokonywa! przegl"d$w stanu technicznego Przedmiotu w autoryzowanych punktach
obs!ugi. Je%eli Dostawca zobowi"%e si# wobec PB w jakiejkolwiek innej umowie, w tym w Umowie Sprzeda%y, do utrzymania i serwisowania Przedmiotu, postanowienia tej umowy nie b#d" mia!y
wp!ywu na Umow#, w szczeg$lno&ci w przypadku nieprawid!owego utrzymania i serwisowania Przedmiotu spowodowanego przez Dostawc#.
4.
Przedmiot winien zosta) ubezpieczony, w zale%no&ci od tre&ci Umowy - przez PD lub PB, od dnia wyp!aty przez PD kwoty Po%yczki do Dnia Zako+czenia Umowy. Ubezpieczenie winno
obejmowa) zwyczajowo ubezpieczane ryzyka odnosz"ce si# do Przedmiotu, z wy!"czeniem - w przypadku Przedmiotu nie podlegaj"cego rejestracji - ryzyka odpowiedzialno&ci cywilnej zwi"zanej
z posiadaniem lub korzystaniem z Przedmiotu. PB obowi"zany jest do zapoznania si# z warunkami umowy ubezpieczenia oraz og$lnymi warunkami ubezpieczenia maj"cymi zastosowanie do
ubezpieczenia Przedmiotu, w tym z wszelkimi zmianami wprowadzonymi w przysz!o&ci do tych%e warunk$w.
5.
Je%eli w Umowie zosta! wybrany ,Wariant I - standardowy-, obowi"zuj" nast#puj"ce zasady ubezpieczenia Przedmiotu: (i) Przedmiot zostanie ubezpieczony przez PD na koszt PB; (ii)
umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na rachunek PB, tzn. PB w umowie ubezpieczenia zostanie wskazany jako ubezpieczony; PB przeleje na PD wierzytelno&ci wynikaj"ce z umowy
ubezpieczenia; (iii) umowy ubezpieczenia b#d" zawierane na okres jednego roku; (iv) PD obci"%y PB wszelkimi kosztami ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami prawa podatkowego; (v) je%eli
zako+czenie Okresu Po%yczki mia!oby przypada) w ci"gu 30 (trzydziestu) dni od zako+czenia bie%"cego rocznego okresu ubezpieczenia, PB ma prawo poinformowa) PD na pi&mie, najp$'niej na
7 (siedem) dni przed zako+czeniem tego bie%"cego rocznego okresu ubezpieczenia, czy po up!ywie tego okresu ubezpieczenia Przedmiot ma by) obj#ty dotychczasowym ubezpieczeniem, czy
te% po up!ywie tego okresu ubezpieczenia PB b#dzie ubezpiecza! Przedmiot we w!asnym zakresie; (vi) je%eli w w/w terminie PB poinformuje PD, %e b#dzie ubezpiecza! Przedmiot we w!asnym
zakresie, PB b#dzie zobowi"zany zawrze) stosowne umowy ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami i standardami okre&lonymi w ust. 4 powy%ej. Ubezpieczenie winno obejmowa) okres nie
kr$tszy ni% od momentu up!ywu okresu ubezpieczenia zawartego przez PD do uregulowania przez PB wszystkich zobowi"za+ wynikaj"cych z Umowy. PB przeleje na PD wierzytelno&ci wynikaj"ce
z umowy ubezpieczenia na okres do dnia uregulowania przez PB wszystkich zobowi"za+ wynikaj"cych z Umowy. Koszty takiego ubezpieczenia ponosi PB. PB jest zobowi"zany dostarczy) PD
polis# wraz z dowodem zap!aty pe!nej wysoko&ci sk!adki ubezpieczeniowej za ca!y okres ubezpieczenia najp$'niej na 5 (pi#)) dni od rozpocz#cia okresu ubezpieczenia Przedmiotu oraz aktualnie
obowi"zuj"ce og$lne warunki ubezpieczenia stosowane przez danego ubezpieczyciela. W przypadku, gdy PB nie przedstawi PD dokumentacji potwierdzaj"cej zawarcie wymaganych um$w
ubezpieczenia wraz z dowodem zap!aty sk!adki ubezpieczeniowej, PD b#dzie upowa%niony do podj#cia dzia!a+ celem ubezpieczenia Przedmiotu na zasadach okre&lonych powy%ej oraz obci"%enia
PB kosztami takiego ubezpieczenia; (vii) je%eli w w/w terminie PB poinformuje PD, %e Przedmiot ma by) obj#ty dotychczasowym ubezpieczeniem, lub je%eli w w/w terminie PD nie uzyska od PB
stosownych informacji dotycz"cych sposobu ubezpieczenia, PD dokona przed!u%enia um$w ubezpieczenia na kolejny okres 12 (dwunastu) miesi#cy. Kosztami ubezpieczenia, tak%e za okres
przypadaj"cy po zako+czeniu Okresu Po%yczki, PD obci"%y PB zgodnie z wymaganiami prawa podatkowego.
6.
Je%eli w Umowie zosta! wybrany ,Wariant II - Po%yczkobiorca-, obowi"zuj" nast#puj"ce zasady ubezpieczenia Przedmiotu: (i) przez ca!y Okres Po%yczki PB zobowi"zany jest do
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ubezpieczenia Przedmiotu. Ubezpieczenie winno obejmowa) okres od momentu przekazania PB Przedmiotu przez Dostawc# (w ka%dym jednak wypadku Przedmiot winien by) ubezpieczony od
dnia rejestracji, chyba %e Przedmiot nie podlega rejestracji). Ubezpieczenie winno by) zgodne z zakresem wymaganym przez PD. PB jest zobowi"zany do podejmowania na w!asny koszt
wszelkich dzia!a+ koniecznych do zawarcia i utrzymywania w mocy ubezpieczenia Przedmiotu oraz do poniesienia koszt$w tego ubezpieczenia; (ii) PB ponosi odpowiedzialno&) za wyb$r
ubezpieczyciela; (iii) PB przeleje na PD wierzytelno&ci wynikaj"ce z umowy ubezpieczenia; (iv) PB jest zobowi"zany dostarczy) PD polis# wraz z dowodem zap!aty pe!nej wysoko&ci sk!adki
ubezpieczeniowej najp$'niej do ostatniego roboczego dnia obj#tego wygasaj"c" polis" oraz aktualnie obowi"zuj"ce og$lne warunki ubezpieczenia stosowane przez danego ubezpieczyciela; (v)
w przypadku, gdy PB naruszy swoje obowi"zki wynikaj"ce z punkt$w (i)-(iv) powy%ej lub inne zobowi"zania dotycz"ce ubezpieczenia Przedmiotu, a w szczeg$lno&ci gdy PB nie przedstawi PD
dokumentacji potwierdzaj"cej zawarcie wymaganych um$w ubezpieczenia wraz z dowodem zap!aty sk!adki ubezpieczeniowej, PD b#dzie upowa%niony do: (a) podj#cia dzia!a+ celem
ubezpieczenia Przedmiotu na rachunek PB oraz obci"%enia PB kosztami takiego ubezpieczenia oraz innymi poniesionymi przeze+ kosztami lub (b) wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym; (vi) PD ma prawo obci"%a) PB op!at" administracyjn" w wysoko&ci 300,00 PLN (s!ownie: trzysta z!otych 00/100) za weryfikacj# i/lub obs!ug# przez PD ka%dej polisy
przedstawionej przez PB. Powy%sza op!ata administracyjna b#dzie naliczana odr#bnie w odniesieniu do ka%dego ubezpieczanego Przedmiotu
7.
Je%eli w Umowie zosta! wybrany ,Wariant III - Po%yczkodawca/pakiety wieloletnie-, obowi"zuj" nast#puj"ce zasady ubezpieczenia Przedmiotu: (i) przez ca!y Okres Po%yczki, z
zastrze%eniem pkt (ii) i (iii) poni%ej, Przedmiot b#dzie ubezpieczany przez PD zgodnie z wymaganiami i standardami okre&lonymi w ust. 4, na koszt PB. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na
rachunek PB, tzn. PB w umowie ubezpieczenia zostanie wskazany jako ubezpieczony. PB przeleje na PD wierzytelno&ci wynikaj"ce z umowy ubezpieczenia. Wszelkie koszty takiego
ubezpieczenia, niezale%nie od tego, w jakim momencie trwania Umowy zosta!y lub maj" by) poniesione, zostan" doliczone do kwoty Po%yczki. Podwy%szenie kwoty Po%yczki o koszty
ubezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga odr#bnej zgody PB. W sytuacji, gdy Walut" P!atno&ci nie jest PLN, koszty ubezpieczenia powi#kszaj"ce kwot# Po%yczki zostan"
przeliczone na Walut# P!atno&ci wed!ug kursu kupna Waluty P!atno&ci og!oszonego przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A., obowi"zuj"cego o godzinie 11:00 w dniu podwy%szenia kwoty
Po%yczki. PD wedle swobodnego uznania wybierze dzie+ podwy%szenia kwoty Po%yczki; (ii) je%eli zako+czenie Okresu Po%yczki mia!oby przypada) w ci"gu 30 (trzydziestu) dni od zako+czenia
okresu ubezpieczenia, PB poinformuje PD na pi&mie, najp$'niej na 7 (siedem) dni przed zako+czeniem okresu ubezpieczenia, czy po up!ywie bie%"cego rocznego okresu ubezpieczenia Przedmiot
ma by) obj#ty dotychczasowym ubezpieczeniem, czy te% PB b#dzie ubezpiecza! Przedmiot we w!asnym zakresie; (iii) je%eli w w/w terminie PB poinformuje PD, %e b#dzie ubezpiecza! Przedmiot
we w!asnym zakresie, PB b#dzie zobowi"zany zawrze) stosowne umowy ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami i standardami okre&lonymi w ust. 4 powy%ej. Ubezpieczenie winno obejmowa)
okres nie kr$tszy ni% od momentu zako+czenia okresu ubezpieczenia w ramach pakietu wieloletniego do uregulowania przez PB wszystkich zobowi"za+ wynikaj"cych z Umowy. PB przeleje na PD
wierzytelno&ci wynikaj"ce z umowy ubezpieczenia na okres do dnia uregulowania przez PB wszystkich zobowi"za+ wynikaj"cych z Umowy. Koszty takiego ubezpieczenia ponosi PB. PB jest
zobowi"zany dostarczy) PD polis# wraz z dowodem zap!aty pe!nej wysoko&ci sk!adki ubezpieczeniowej za ca!y okres ubezpieczenia Przedmiotu najp$'niej do ostatniego dnia roboczego
przypadaj"cego w okresie obj#tym wygasaj"c" polis" oraz aktualnie obowi"zuj"ce og$lne warunki ubezpieczenia stosowane przez danego ubezpieczyciela. W przypadku gdy PB nie przedstawi
PD dokumentacji potwierdzaj"cej zawarcie wymaganych um$w ubezpieczenia wraz z dowodem zap!aty sk!adki ubezpieczeniowej, PD b#dzie upowa%niony do podj#cia dzia!a+ celem
ubezpieczenia Przedmiotu na zasadach okre&lonych powy%ej oraz obci"%enia PB kosztami takiego ubezpieczenia; (iv) je%eli w w/w terminie PB poinformuje PD, %e Przedmiot ma by) obj#ty
dotychczasowym ubezpieczeniem, lub je%eli w w/w terminie PD nie uzyska od PB stosownych informacji dotycz"cych sposobu ubezpieczenia, PD dokona przed!u%enia um$w ubezpieczenia na
okres 12 (dwunastu) miesi#cy. Kosztami ubezpieczenia, tak%e za okres przypadaj"cy po zako+czeniu Okresu Po%yczki, PD obci"%y PB zgodnie z wymaganiami prawa podatkowego; (v)
zwa%ywszy %e: a) ubezpieczenie w ramach pakiet$w wieloletnich b#dzie zawierane na okres stanowi"cy wielokrotno&) 12 miesi#cy, co oznacza, %e okres ubezpieczenia mo%e by) d!u%szy ni%
Okres Po%yczki oraz %e b) Umowa mo%e przewidywa) mo%liwo&) wcze&niejszej sp!aty Po%yczki, mo%e zaistnie) sytuacja, %e Przedmiot pozostanie ubezpieczony tak%e po zako+czeniu Okresu
Po%yczki lub po wcze&niejszej sp!acie Po%yczki. W takim przypadku, po zako+czeniu Okresu Po%yczki, nie wcze&niej jednak ni% po uregulowaniu przez PB wszystkich zobowi"za+ wynikaj"cych z
Umowy, PD przeleje zwrotnie na PB wierzytelno&ci wynikaj"ce z umowy ubezpieczenia; (vi) wszelkimi kosztami ubezpieczenia niedoliczonymi do kwoty Po%yczki PD ma prawo obci"%y) PB
zgodnie z wymaganiami prawa podatkowego; (vii) je%eli w momencie nabycia Przedmiotu od Dostawcy Przedmiot by! przedmiotem umowy ubezpieczenia OC, PB jest wy!"cznie odpowiedzialny
za wypowiedzenie tej umowy ubezpieczenia. Wszelkimi kosztami poniesionymi przez PD wskutek niedokonania wypowiedzenia PD obci"%y PB zgodnie z wymaganiami prawa podatkowego.
8.
PB, jako sprawuj"cy piecz# i u%ywaj"cy Przedmiotu, ponosi sam konsekwencje ewentualnych szk$d spowodowanych przez Przedmiot, niezale%nie od przyczyny, oraz wszelkich szk$d
maj"cych wp!yw na Przedmiot, niezale%nie od ich pochodzenia lub zakresu.
9.
Ponadto, niezale%nie od tego, czy Przedmiot jest ubezpieczany przez PD czy przez PB, PB zobowi"zuje si# wobec PD przestrzega) warunk$w wszystkich zawartych um$w
ubezpieczeniowych dotycz"cych Przedmiotu oraz do zawiadomienia PD o zaistnieniu zdarzenia, kt$re mo%e spowodowa) odpowiedzialno&) zak!adu ubezpiecze+, jak r$wnie% o jakimkolwiek
roszczeniu zg!oszonym przez osob# trzeci", a dotycz"cym ryzyka obj#tego ubezpieczeniem.
10. PD niniejszym upowa%nia PB, a PB zobowi"zuje si# do podj#cia czynno&ci prowadz"cych do wyp!acenia przez zak!ad ubezpiecze+ odszkodowania, chyba %e podj#ciu tych czynno&ci
sprzeciwi si# PD. Ponadto, PB zobowi"zuje si# informowa) PD o ka%dym przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Przedmiotu (natychmiast po nast"pieniu takiego przypadku), niezale%nie
od tego, czy by! on spowodowany przez przyczyny obj#te czy te%, z jakichkolwiek powod$w, nie obj#te ubezpieczeniem.
11. Z zastrze%eniem ust. 12 poni%ej oraz pod warunkiem, %e wszystkie nale%no&ci wobec PD wynikaj"ce z Dokument$w Po%yczki b#d" regulowane terminowo, odszkodowania uzyskane przez
PD od zak!adu ubezpiecze+ zostan", wed!ug swobodnego uznania PD, przeznaczone na dokonanie napraw zaistnia!ych uszkodze+ Przedmiotu lub te% na pokrycie uzasadnionych wydatk$w PB
poczynionych celem przywr$cenia Przedmiotu do stanu poprzedzaj"cego szkod#. Je%eli sumy uzyskane od zak!adu ubezpiecze+ nie pokryj" w ca!o&ci lub cz#&ci zaistnia!ych strat lub je%eli
konkretna szkoda nie by!a obj#ta odpowiedni" umow" ubezpieczenia lub je%eli zak!ad ubezpiecze+ odm$wi wyp!aty odszkodowania, odpowiedzialno&) za wszelkie takie szkody b#dzie ponosi)
PB.
12. W przypadku utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia Przedmiotu Umowa ulega rozwi"zaniu ze skutkiem natychmiastowym, a PB jest zobowi"zany zap!aci) PD kwot# r$wn"
sumie cz#&ci kapita!owych Rat nale%nych do ko+ca Okresu Po%yczki (,Niesp!acona Cz#&) Kapita!u-). Niesp!acona Cz#&) Kapita!u okre&lona b#dzie ostatecznie w Harmonogramie Sp!aty
obowi"zuj"cym na dzie+ rozwi"zania Umowy. PB zap!aci r$wnie% PD dodatkowe wynagrodzenie w kwocie r$wnej kosztowi finansowania odsetek od Niesp!aconej Cz#&ci Kapita!u od momentu
powstania szkody do daty otrzymania Niesp!aconej Cz#&ci Kapita!u b"d' do daty otrzymania przez PD kwoty odszkodowania od zak!adu ubezpiecze+, przy czy kwota odszkodowania musi
odpowiada) co najmniej Niesp!aconej Cz#&ci Kapita!u.
Koszt finansowania, stanowi"cy podstaw# ustalenia wysoko&ci dodatkowego wynagrodzenia, wyliczany jest przy zastosowaniu nast#puj"cego wzoru:
O = ! N*Dn/365*(S + 5%), gdzie:
O - oznacza koszt finansowania odsetek od Niesp!aconej Cz#&ci Kapita!u;
N - oznacza sum# Niesp!aconej Cz#&ci Kapita!u podlegaj"cej finansowaniu;
Dn -oznacza ilo&) dni obowi"zywania Stawki Bazowej;
S - oznacza warto&) Stawki Bazowej obowi"zuj"cej w okresie Dn.
Stawka Bazowa ustalana jest oddzielnie dla ka%dego okresu finansowania i w zwi"zku z tym mo%e ulega) zmianom. Stawki Bazowe przyj#te do kalkulacji wynagrodzenia za poszczeg$lne okresy
finansowania s" to Stawki Bazowe obowi"zuj"ce trzynastego dnia kalendarzowego miesi"ca. W przypadku gdy Stawka Bazowa jest ujemna, nie uwzgl#dnia si# jej przy kalkulacji niniejszego
wynagrodzenia. Okresy finansowania s" to okresy miesi#czne rozpoczynaj"ce si# trzynastego dnia danego miesi"ca, a ko+cz"ce si# dwunastego dnia miesi"ca nast#pnego, z wyj"tkiem
pierwszego okresu finansowania, kt$ry rozpoczyna si# w dniu powstania szkody oraz z wyj"tkiem ostatniego okresu finansowania, kt$ry ko+czy si# w dniu otrzymania przez PD Niesp!aconej
Cz#&ci Kapita!u.
W przypadku, gdy Waluta Umowy jest walut" obc", koszt finansowania zostanie przeliczony na PLN na podstawie kursu sprzeda%y Waluty Umowy przyj#tego przez PD. Przyj#ty kurs jest
tabelowym kursem sprzeda%y og!oszonym przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu wystawienia Faktury z tytu!u dodatkowego wynagrodzenia. Kwota dodatkowego wynagrodzenia mo%e
by) potr"cona z wyp!aconej PD kwoty odszkodowania podlegaj"cej zwrotowi na rzecz PB.
13. Na poczet wskazanych w ust. 12 powy%ej nale%no&ci PD zaliczy ewentualn" kwot# odszkodowania od zak!adu ubezpiecze+. Je%eli wyp!ata odszkodowania nie nast"pi w terminie 30
(trzydziestu) dni od daty zg!oszenia szkody, PB zobowi"zany b#dzie do zap!aty tych%e nale%no&ci oraz wszelkich pozosta!ych nale%no&ci wzgl#dem PD powi#kszonych o odsetki wskazane w ust.
12 powy%ej liczone od daty rozwi"zania Umowy. Po otrzymaniu wszelkich nale%nych kwot PD przeniesie na PB swoje roszczenia w stosunku do zak!adu ubezpiecze+ zwi"zane z zawartymi
umowami ubezpieczenia. W przypadku wyst"pienia nadwy%ki kwoty odszkodowania wyp!aconego przez zak!ad ubezpiecze+ nad nale%no&ciami wskazanymi w ust. 12 powy%ej powi#kszonymi o
wszelkie pozosta!e nale%no&ci wynikaj"ce z Umowy i odsetki liczone od wszystkich nale%no&ci za okres od dnia rozwi"zania Umowy do dnia wp!ywu odszkodowania na konto PD, PD pod
warunkiem nale%ytego zako+czenia procedury likwidacji szkody niezw!ocznie przeka%e tak wyliczon" nadwy%k# na wskazane konto PB. Podstaw" do wykonania przelewu cz#&ci otrzymanego
przez PD odszkodowania od zak!adu ubezpiecze+ na rzecz PB b#dzie podpisane przez PB i PD porozumienie w sprawie wzajemnych rozlicze+ zwi"zanych z wyga&ni#ciem Umowy. Dokonanie
przelewu zostanie potwierdzone przez PD not" uznaniow".
14. Je%eli PB wyrazi# zgod& na obj&cie ochron' ubezpieczeniow' i podpisa# Deklaracj& Zgody na Obj&cie Ochron', to PB zostaje obj&ty ochron' ubezpieczeniow' na wypadek zgonu (opcja nr
1) lub trwa#ej i ca#kowitej niezdolno!ci do pracy (opcja nr 2) na zasadach okre!lonych w Warunkach Ubezpieczenia Grupowego Leasingobiorc$w. Wyb$r opcji ubezpieczenia wskazanych powy%ej
zale%y od PB. PB jest zobowi'zany do ponoszenia wszelkich koszt$w zwi'zanych z tym ubezpieczeniem. Wszelkie dokumenty zwi'zane z zawarciem Umowy Ubezpieczenia stanowi' Dokumenty
Po%yczki. Ponadto:
a)
PB o&wiadcza, i% zapozna! si# z tre&ci" Warunk$w Ubezpieczenia Grupowego Leasingobiorc$w. PB wyra%a zgod# na przekazywanie przez PD Ubezpieczycielowi wszelkich informacji w
zakresie niezb#dnym do obj#cia ochron" oraz realizacji wyp!aty &wiadczenia;
b)
PB wyra%a zgod#, aby w razie zaj&cia wypadku obj#tego ubezpieczeniem, przys!uguj"ce mu &wiadczenia zosta!y wyp!acone PD i zaliczone na poczet zad!u%enia z tytu!u Po%yczki.*
" 8.

Wypowiedzenie Umowy

1.
W przypadku, gdy:*
a)
PB nie zap!aci jakiejkolwiek kwoty lub te% nienale%ycie lub nieterminowo wykona jakiekolwiek inne zobowi"zanie wynikaj"ce z Dokument$w Po%yczki; lub*
b)
jakiekolwiek zezwolenie lub koncesja niezb#dne dla PB do prowadzenia jego dzia!alno&ci zostan" cofni#te; lub*
c)
przekaza! PD nieprawdziwe informacje o swojej dzia!alno&ci lub sytuacji finansowej, kt$re mia!y istotne znaczenie dla decyzji PD o udzieleniu finansowania; lub
d)
zostanie wszcz#ta egzekucja b"d' te% zostanie ustanowiony zastaw ustawowy lub hipoteka przymusowa na jakiejkolwiek ruchomo&ci lub nieruchomo&ci PB lub Przedmiocie albo te%
Przedmiot zostanie zaj#ty przez organ administracji publicznej lub wyw!aszczony; lub
e)
sytuacja ekonomiczna PB uleg!a pogorszeniu od daty zawarcia Umowy i zagra%a to wykonaniu przez PB jego zobowi"za+ wynikaj"cych z Umowy lub niniejszych Og$lnych Warunk$w; lub
f)
PB sta! si# niewyp!acalny lub grozi mu stan niewyp!acalno&ci, przy czym przez stan niewyp!acalno&ci rozumie si# op$'nianie si# PB w wykonywaniu swoich wymagalnych zobowi"za+
pieni#%nych powy%ej trzech miesi#cy; lub
g)
PB z!o%y! wniosek o wykre&lenie z rejestru podmiot$w gospodarczych (lub innego w!a&ciwego rejestru, do kt$rego wpisany jest PB); lub&
h)
w stosunku do PB wszcz#te zosta!o post#powanie zmierzaj"ce do likwidacji lub rozwi"zania lub wyznaczony zosta! zarz"dca maj"tku PB lub kurator; lub&
i)
PB przyst"pi do sprzeda%y swojego przedsi#biorstwa lub maj"tku b"d' jego istotnej cz#&ci, lub je&li zaprzestanie prowadzenia dzia!alno&ci gospodarczej lub rolniczej; lub*
j)
zabezpieczenie ustanowione na rzecz PD zostanie wycofane, stanie si# niewykonalne lub zostanie w inny spos$b naruszone; lub*
k)
nast"pi op$'nienie przez PB w regulowaniu jego zobowi"za+ podatkowych lub innych nale%no&ci zr$wnanych ze zobowi"zaniami podatkowymi; lub*
l)
nast"pi" zdarzenia lub ujawni" si# okoliczno&ci, kt$re w znacz"cym stopniu podnios" stopie+ ryzyka PD w odniesieniu do transakcji z PB lub te% uniemo%liwi" dalsze wykonywanie Umowy;
lub
m)
PB po!"czy si# z innym podmiotem lub przeka%e kontrol# nad przedsi#biorstwem/maj"tkiem zwi"zanym z wykonywaniem dzia!alno&ci zawodowej innemu podmiotowi; lub*
n)
PD w dobrej wierze, w oparciu o rzetelne podstawy gospodarcze, uzna, %e prawid!owe wywi"zanie si# przez PB z p!atno&ci lub innych zobowi"za+ wynikaj"cych z Umowy i/lub
Dokument$w Po%yczki jest lub mo%e sta) si# w"tpliwe; lub
o)
PB, niezale%nie od przyczyny, odst"pi od Umowy Sprzeda%y przed up!ywem Przewidywanego Terminu Dostawy albo przed up!ywem Przewidywanego Terminu Dostawy Umowa Sprzeda%y
wyga&nie z jakiejkolwiek innej przyczyny; lub
p)
PB odmawia przyj#cia Przedmiotu, niezale%nie od przyczyny odmowy, lub te% z jakiejkolwiek innej przyczyny Przedmiot nie zosta! PB wydany najp$'niej w Przewidywanym Terminie
Dostawy; lub
r)
PB, niezale%nie od przyczyny, nie dokona skutecznej rejestracji Przedmiotu niezw!ocznie po odbiorze Przedmiotu od Dostawcy (je%eli Przedmiot podlega obowi"zkowi rejestracji); lub*
s)
je%eli od czasu zawarcia Umowy nast"pi!o istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej PB, kt$re zagra%a zdolno&ci PB do wykonania zobowi"za+ wynikaj"cych z Umowy lub niniejszych
Og$lnych Warunk$w; lub
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t)
PB jest osob" fizyczn" i nast"pi &mier) PB lub zostanie on w ca!o&ci lub w cz#&ci pozbawiony zdolno&ci do czynno&ci prawnych,*
w$wczas, w ka%dym z tych przypadk$w, PD b#dzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub w p$'niejszym terminie ustalonym przez PD, w drodze
o&wiadczenia z!o%onego PB w formie pisemnej. Z chwil" wypowiedzenia Umowy, PB b#dzie zobowi"zany do sp!aty PD wszelkich kwot z tytu!u Umowy, dotychczas nie zap!aconych przez PB,
wraz z nale%nymi odsetkami. Dodatkowo PB b#dzie zobowi"zany do zap!aty PD kary umownej w wysoko&ci 10% Po%yczki, je%eli PB nie poinformowa! PD o okoliczno&ciach, o kt$rych mowa w
pkt b, d oraz g-m powy%ej, albo je%eli nast"pi" okoliczno&ci wskazane w pkt c powy%ej.
2.
Z dniem wypowiedzenia Umowy, na podstawie postanowie+ ust. 1 powy%ej, PB pokryje straty PD, kt$re ten poni$s! w zwi"zku z pozyskaniem, na okre&lonych warunkach i w okre&lonych
terminach, &rodk$w w celu sfinansowania Po%yczki i powsta!ej na skutek wypowiedzenia luki stopy procentowej i zmiany terminu sp!aty Po%yczki w stosunku do terminu sp!aty &rodk$w
pozyskanych przez PD. Powy%sze obowi"zki PB wykona bez uszczerbku dla innych praw przys!uguj"cych PD z tytu!u niniejszej Umowy, innych Dokument$w Po%yczki oraz na podstawie
przepis$w prawa, okre&laj"cych skutki niewykonania lub nienale%ytego wykonania zobowi"za+ przez PB.
3.
W przypadku wypowiedzenia Umowy przez PD z przyczyn wymienionych w ust. 1 powy%ej, je%eli w terminie od wypowiedzenia Umowy do rozwi"zania Umowy, PB usunie przes!anki
rozwi"zania Umowy, rozwi"zanie Umowy mo%e nie doj&) do skutku, a PD mo%e zwr$ci) przedmiot PB natychmiast po usuni#ciu tych przes!anek. Uchylenie skutku w postaci rozwi"zania Umowy
na skutek wypowiedzenia wymaga zgodnego pisemnego o&wiadczenia Stron.
4.
PB zawiadomi PD o zaistnieniu zdarze+, o kt$rych mowa powy%ej, niezw!ocznie po tym, jak powe'mie o nich wiadomo&).*
5.
PB zawiadomi o istnieniu Umowy i Dokument$w Po%yczki komornika dokonuj"cego zaj#cia Przedmiotu lub jego sprzeda%y w drodze licytacji, funkcjonariuszy policji i prokuratury, nadzorc#
s"dowego, zarz"dc#, nadzorc# uk!adu, syndyka masy upad!o&ci, jak r$wnie% przedstawi tym osobom kopi# Umowy i Dokument$w Po%yczki.
6.
Je%eli PB zawar! wi#cej ni% jedn" umow# z PD, niewykonanie przez PB zobowi"za+ z jakiejkolwiek z takich um$w b#dzie w rozumieniu ust. 1 powy%ej uwa%ane tak%e za niewykonanie
zobowi"za+ z pozosta!ych um$w zawartych z PB.
7.
Kwoty nale%ne z tytu!u wypowiedzenia Umowy, denominowane w walutach obcych, zostan" przeliczone na z!ot$wki, w przypadku um$w wypowiedzianych ze skutkiem natychmiastowym
wg kursu sprzeda%y waluty przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia wypowiedzenia Umowy oraz w przypadku um$w rozwi"zanych w terminie p$'niejszym, wg kursu sprzeda%y waluty
przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia rozwi"zania Umowy.
8.
PB nie przys!uguje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy w czasie jej trwania z wy!"czeniem okoliczno&ci wskazanych w (9 ust. 6 poni%ej.*
" 9.

Odsetki / szkody / koszty

1.
W przypadku op$'nienia w dokonywaniu p!atno&ci wymagalnych nale%no&ci z tytu!u Umowy, PB zap!aci odsetki za ca!y okres op$'nienia w wysoko&ci odsetek maksymalnych za
op$'nienie.
2.
Strony uzgadniaj", %e w przypadku, gdy PD poniesie dodatkowe koszty zwi"zane z Umow", Dokumentami Po%yczki lub z w!asno&ci", posiadaniem lub/i korzystaniem przez PB z
Przedmiotu, PB zwr$ci ich warto&) PD, w szczeg$lno&ci:
a)
wszelkie koszty wynikaj"ce z niedotrzymania przez PB warunk$w Umowy, a w szczeg$lno&ci koszty przywr$cenia przez PD posiadania Przedmiotu, w tym mi#dzy innymi koszty transportu,
koszty przechowania, koszty inkasa, koszty przeprowadzenia procesu windykacyjnego, koszty zast#pstwa procesowego, koszty ponaglenia oraz wezwania PB do zap!aty, powi#kszone o nale%ny
podatek VAT, naliczony zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami oraz
b)
pozosta!e sumy, nale%ne PD od PB na podstawie lub w zwi"zku z Dokumentami Po%yczki wraz z kwot" podatku od towar$w i us!ug (o ile b#dzie on nale%ny).*
3.
PB zap!aci op!at# manipulacyjn" za czynno&ci dodatkowe wykonane przez PD w zwi"zku z Umow". Tabela op!at i prowizji wskazuj"ca czynno&ci dodatkowe i nale%ne za nie op!aty
manipulacyjne zosta!a dostarczona PB przed zawarciem Umowy, co niniejszym potwierdza. W celu unikni#cia w"tpliwo&ci Strony uzgadniaj", %e PD nie jest obowi"zany do podejmowania
czynno&ci okre&lonych w tabeli op!at i prowizji.
4.
PD zastrzega sobie prawo dokonania jednostronnej zmiany tabeli op!at i prowizji, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nast#puj"cych okoliczno&ci:&
a)
zmiany wysoko&ci koszt$w, jakie PD ponosi w zwi"zku z wykonywaniem czynno&ci obj#tych Umow", w tym cen energii elektrycznej, po!"cze+ telekomunikacyjnych lub
teleinformatycznych;
b)
zmiany zakresu, sposobu lub formy wykonywania czynno&ci obj#tych Umow", w tym zmian technologicznych;&
c)
konieczno&ci dostosowania poziomu op!at i prowizji do ofert konkurencyjnych;&
d)
zmiany przepis$w prawnych maj"cych wp!yw na dzia!alno&) PD lub na wzrost ponoszonych przez PD koszt$w dzia!alno&ci zwi"zanej z Umow";&
e)
zmiany warunk$w makroekonomicznych maj"cych wp!yw na dzia!alno&) PD lub na wzrost ponoszonych przez PD koszt$w dzia!alno&ci zwi"zanej z Umow";&
f)
zmiany op!at administracyjnych stanowi"cych podstaw# ustalenia wysoko&ci op!at i prowizji.&
5.
Zawiadomienie PB o zmianie tabeli op!at i prowizji mo%e by) dokonane w szczeg$lno&ci w formie elektronicznej.&
6.
PB w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie tabeli op!at i prowizji mo%e wypowiedzie) Umow#, w przeciwnym razie uznaje si#, %e zmiana ta zosta!a przez niego
zaakceptowana i jest obowi"zuj"ca.
7.
W przypadku wypowiedzenia Umowy przez PB w terminie okre&lonym w ust. 6 powy%ej, PB zobowi"zany jest zap!aci) PD kwot# r$wn" sumie cz#&ci kapita!owych Rat nale%nych do ko+ca
Okresu Po%yczki wraz z odsetkami nale%nymi do dnia wypowiedzenia.
8.
Je%eli zmiana tabeli op!at i prowizji jest wy!"cznie na korzy&) PB, w przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie ust. 4 powy%ej PB zostanie obci"%ony op!at" za wcze&niejsz" sp!at#.
9.
Brak wezwania PB przez PD do wykonania zobowi"zania nie b#dzie uznany jako zrzeczenie si# przez PD roszczenia o wykonanie tego zobowi"zania.*
" 10. Kontrola wykonania zobowi'za(
1.
W okresie obowi"zywania Umowy PB b#dzie zobowi"zany dostarczy) wszelkie dokumenty na wezwanie PD. Powy%szy obowi"zek dotyczy w szczeg$lno&ci:*
a)
po&wiadczonej kopii odpisu z odpowiedniego rejestru handlowego, sporz"dzanego nie p$'niej ni% 1 (jeden) miesi"c wstecz,*
b)
kopii formularza F-01 i F-02 za ka%dy ustawowy okres sprawozdawczy,*
c)
za&wiadcze+ w!a&ciwego organu podatkowego oraz ZUS i KRUS o nie zaleganiu z zobowi"zaniami publicznoprawnymi przez PB, sporz"dzonych nie p$'niej ni% 3 (trzy) miesi"ce wstecz.
Ponadto, PB jest zobowi"zany w powy%szym okresie umo%liwi) PD przeprowadzenie w ka%dym czasie kontroli Przedmiotu oraz wszelkich danych dotycz"cych konserwacji Przedmiotu, kwestii
ubezpieczeniowych i podatkowych. Niedope!nienie przez PB obowi"zku z!o%enia wymaganych dokument$w b#dzie uznawane za zdarzenie, do kt$rego maj" zastosowanie postanowienia ( 8 ust.
1.
2.
PD traktowa) b#dzie jako poufne informacje na temat przedsi#biorstwa lub/i prowadzonej przez PB dzia!alno&ci uzyskane zgodnie z ust. 1 powy%ej, kt$re PB wyra'nie oznaczy jako
poufne. Powy%sze nie dotyczy sytuacji, kiedy informacje te s" lub stan" si# powszechnie znane lub PD zostanie zobowi"zany do ich ujawnienia zgodnie z przepisami prawa, przez s"d lub inny
uprawniony organ.
3.
PB b#dzie zawiadamia! PD w formie pisemnej o zmianach adresu swej siedziby lub miejsca zamieszkania, zmianach w zarz"dzie i strukturze kapita!owej oraz prawnej PB, niezw!ocznie po
dokonaniu takiej zmiany.
4.
PB zobowi"zuje si# do informowania PD o zaci"gni#ciu kredytu lub po%yczki w bankach b"d' u innych os$b, o udzieleniu por#czenia lub innych zabezpiecze+ maj"tkowych.*
5.
PB zobowi"zuje si# do informowania PD o wszczynanych przeciwko niemu post#powaniach s"dowych, arbitra%owych, administracyjnych i egzekucyjnych w terminie 3 (trzech) dni od
powzi#cia wiadomo&ci o takich post#powaniach. PB powiadomi PD o: (i) z!o%onym w stosunku do PB wniosku o og!oszenie upad!o&ci w terminie 2 (dw$ch) dni od powzi#cia o tym fakcie
wiadomo&ci; (ii) zawarciu umowy z nadzorc" uk!adu, z!o%eniu wniosku o zatwierdzenie uk!adu, z!o%eniu wniosku o otwarcie przyspieszonego post#powania uk!adowego, postepowania
uk!adowego lub post#powania sanacyjnego - w dniu podj#cia kt$rejkolwiek z tych czynno&ci; (iii) egzekucji skierowanej do Przedmiotu i podj#tych czynno&ciach w terminie 2 (dw$ch) dni od
powzi#cia o tym fakcie wiadomo&ci.
" 11. Zwrot Przedmiotu i zwolnienie zabezpieczenia
1.
Je%eli PB, mimo istniej"cego obowi"zku, wynikaj"cego z Dokument$w Po%yczki, przepis$w prawa lub innych postanowie+ wi"%"cych PB i PD, nie wyda Przedmiotu niezale%nie od innych
uprawnie+ PD wynikaj"cych z Dokument$w Po%yczki, Umowy Zabezpieczenia lub przepis$w prawa, strony postanawiaj", co nast#puje:
a)
PD lub osoby przez niego upowa%nione b#d" mog!y, za zgod" i na koszt PB, wej&) na teren, gdzie znajduje si# Przedmiot i przej") jego posiadanie;*
b)
PD b#dzie m$g! %"da) od PB zap!aty kary umownej w wysoko&ci odsetek ustawowych liczonych od Warto&ci Przedmiotu, jednak nie mniej ni% 0,5% (pi#) dziesi"tych procenta) Warto&ci
Przedmiotu za ka%dy dzie+ op$'nienia przy zwrocie Przedmiotu.
2.
PB pokryje koszty transportu i ubezpieczenia Przedmiotu. Ryzyko uszkodzenia Przedmiotu lub jego utraty obci"%a) b#dzie PB do czasu, gdy Przedmiot znajdzie si# w pomieszczeniach
wskazanych przez PD. Je&li w jakimkolwiek z przypadk$w wymienionych w niniejszym ( 11 Przedmiot nie zostanie postawiony do swobodnej dyspozycji PD, PB odpowiada) b#dzie za wszelkie
powsta!e szkody.
3.
Niezw!ocznie po sp!acie PD przez PB wszelkich wierzytelno&ci z tytu!u Po%yczki i Dokument$w Po%yczki, PD wyrazi pisemn" zgod# na wykre&lenie z rejestru zastaw$w zastawu
rejestrowego ustanowionego na Przedmiocie.
" 12. Przepisy ko(cowe
1.
Prawem w!a&ciwym dla Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami Umowy, niniejszych Og$lnych Warunk$w lub innych Dokument$w
Po%yczki b#d" mia!y zastosowanie w!a&ciwe przepisy Kodeksu cywilnego.
2.
PB wyra%a zgod# na przekazywanie przez PD oraz wykorzystywanie przez podmioty wchodz"ce w sk!ad grupy BNP Paribas lub wsp$!pracuj"ce z grup" BNP Paribas w ramach zawierania
lub wykonywania um$w po%yczki wszelkich informacji udost#pnionych przez PB / wnioskodawc# przed zawarciem Umowy jak r$wnie% w zwi"zku z jej wykonywaniem, w tym tak%e informacji
stanowi"cych tajemnic# przedsi#biorstwa. Zgoda obejmuje w szczeg$lno&ci wykorzystywanie tych informacji w celu badania zdolno&ci kredytowej PB / wnioskodawcy w zwi"zku z Umow" lub w
zwi"zku z inn" umow", kt$r" PB / wnioskodawca zawar!, zawrze lub b#dzie stara! si# zawrze) z podmiotami wchodz"cymi w sk!ad grupy BNP Paribas lub wsp$!pracuj"cymi z grup" BNP Paribas.
3.
PB nie mo%e przenie&) swoich praw z tytu!u Umowy, jak r$wnie% nie mo%e dokona) potr"cenia swojej wierzytelno&ci z wierzytelno&ci" PD wynikaj"c" z Umowy.*
4.
PB o&wiadcza, %e Umow# zawar! w celu bezpo&rednio zwi"zanym z prowadzon" przez siebie dzia!alno&ci" gospodarcz" polegaj"c" na prowadzeniu dzia!alno&ci wytw$rczej i produkcyjnej
w rolnictwie.
5.
Dokumenty Po%yczki zosta!y sporz"dzone w dw$ch egzemplarzach w j#zyku polskim.*
6.
Pismo dor#czone na adres PB wskazany w Umowie wys!ane listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, a nie podj#te w terminie i zwr$cone PD traktowane b#dzie jako dor#czone
w dacie pierwszego awiza.
7.
Spory wynik!e w zwi"zku z tre&ci" lub wykonaniem zobowi"za+ z tytu!u Umowy poddane zostan" rozstrzygni#ciu s"du powszechnego w!a&ciwego dla miejsca siedziby PD. Niezale%nie od
zdania poprzedzaj"cego, w sytuacji gdy PD jest stron" powodow", pow$dztwo mo%e by) wytoczone, wed!ug swobodnego wyboru PD, przed s"d w!a&ciwy wed!ug przepis$w kodeksu
post#powania cywilnego lub przed s"d we Wroc!awiu lub przed s"d w Bia!ej Podlaskiej.
8.
Zmiany i uzupe!nienia do Umowy wymagaj" formy pisemnej, pod rygorem niewa%no&ci.*
9.
PB jest &wiadomy, %e PD nie wspiera ani nie uczestniczy w przedsi#wzi#ciach w jurysdykcjach obj#tych embargami, sankcjami lub podobnymi &rodkami. PB potwierdza, %e nie posiada
biur, inwestycji, nie prowadzi ani nie planuje prowadzi) dzia!alno&ci w krajach lub regionach obj#tych sankcjami, embargami lub podobnymi &rodkami na!o%onymi przez US OFAC, Uni#
Europejsk", rz"d Rzeczypospolitej Polskiej lub jakikolwiek inny organ uprawniony do nak!adania sankcji. W przypadku gdy PB posiada biura, inwestycje, prowadzi lub planuje prowadzi)
dzia!alno&) w pa+stwie lub regionie obj#tym takimi sankcjami, embargami lub podobnymi &rodkami, PB niezw!ocznie zawiadomi o tym PD.
" 13. Procedura sk#adania i rozpatrywania reklamacji
1.

PB mo%e sk!ada) reklamacje (zastrze%enia) dotycz"ce us!ug &wiadczonych przez PD.&
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2.
Reklamacje powinny by) sk!adane niezw!ocznie, po wyst"pieniu okoliczno&ci budz"cych w"tpliwo&ci PB, co u!atwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji.&
3.
Reklamacje mog" by) sk!adane w formie pisemnej - osobi&cie w oddziale PD albo przesy!k" pocztow" na adres: CLAAS Financial Services SAS Sp$!ka Akcyjna Uproszczona Oddzia! w
Polsce; ul. Suwak 3; 02-676 Warszawa, ustnie - telefonicznie pod numerem infolinii (22) 501 82 82 (op!ata za po!"czenie wg cennika operatora), albo osobi&cie do protoko!u w oddziale PD,
drog" elektroniczn" na adres: reklamacje@corp.bnpparibas.com.
4.
Po z!o%eniu przez PB reklamacji, PD rozpatruje reklamacje i udziela PB odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomoc" innego trwa!ego no&nika informacji, przy czym udzielenie
odpowiedzi PB, b#d"cemu osob" fizyczn" poczt" elektroniczn" nast#puje na jego wniosek, a tak%e telefonicznie w stosunku do PB innych ni% osoby fizyczne.
5.
Rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez PD nast#puje niezw!ocznie, nie p$'niej ni% w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczeg$lnie skomplikowanych
przypadkach, uniemo%liwiaj"cych rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powy%szym terminie, PD w informacji przekazywanej PB wyja&nia przyczyn# op$'nienia, wskazuje
okoliczno&ci wymagaj"ce ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz okre&la przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, kt$ry nie mo%e przekroczy) w przypadku PB
b#d"cych osobami fizycznymi 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6.
PD na wniosek PB, przekazuje mu potwierdzenie z!o%enia reklamacji odpowiednio do sposobu jej z!o%enia lub w inny uzgodniony spos$b. &
7.
PB b#d"cemu osob" fizyczn" przys!uguje prawo z!o%enia wniosku do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozas"dowego post#powania w sprawie rozwi"zania ewentualnego sporu.

Niniejszym akceptuj) Og*lne Warunki

----------------------------------------------(imi# i nazwisko, funkcja, podpis)
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