Za$#cznik nr 1 do Umowy Leasingu nr:00285/2019/CLO

Og$lne Warunki
! 1.

Postanowienia og$lne

1.1
Terminy pisane w niniejszych Og'lnych Warunkach Leasingu z du&ej litery maj# specyficzne znaczenie nadane im odpowiednio w Umowie albo niniejszych Og'lnych Warunkach
Leasingu.
1.2
O!wiadczenia Korzystaj#cego:*
1.2.1
Korzystaj#cy o!wiadcza, &e od daty, na kt'r# zosta$o sporz#dzone ostatnie sprawozdanie finansowe Korzystaj#cego dostarczone Finansuj#cemu, do daty podpisania Umowy nie
nast#pi$a &adna istotna negatywna zmiana w sytuacji prawnej, finansowej lub ekonomicznej prowadzonego przez Korzystaj#cego przedsi)biorstwa, a tak&e wynik'w finansowych jego
dzia$alno!ci.
1.2.2
Korzystaj#cy o!wiadcza, &e nie toczy si) przeciwko niemu, ani nie jest on zagro&ony, &adnym post)powaniem s#dowym, arbitra&owym, administracyjnym lub egzekucyjnym, ani te&
nie zachodz# &adne inne okoliczno!ci: (i) mog#ce mie" istotny negatywny wp$yw na sytuacj) finansow# lub prawn# Korzystaj#cego, lub (ii) zagra&aj#ce wykonaniu przez niego Umowy.
1.2.3
Korzystaj#cy o!wiadcza, &e wszelkie przekazane Finansuj#cemu informacje i dokumenty s# prawdziwe, kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym wed$ug stanu na dzie( ich
przekazania oraz pozostan# takimi w dniu rozpocz)cia Okresu Leasingu.
1.2.4
Korzystaj#cy podj#$ wszelkie dzia$ania (w tym zapewni$ realizacj) wszelkich wymaga( prawnych i swoich wymaga( korporacyjnych), z$o&y$ wszelkie stosowne o!wiadczenia oraz
sporz#dzi$ wszelkie dokumenty, jakie s# lub mog# by" niezb)dne dla zapewnienia wa&no!ci oraz wykonania Umowy, a tak&e b)dzie podejmowa$ wszelkie takie dzia$ania w przysz$o!ci.
1.2.5
Je&eli kt'rekolwiek z zapewnie( z$o&onych przez Korzystaj#cego w niniejszym paragrafie oka&e si) nieprawdziwe lub niepe$ne w chwili jego sk$adania lub w dniu rozpocz)cia Okresu
Leasingu, Korzystaj#cy b)dzie zobowi#zany do wyr'wnania Finansuj#cemu wszelkich zwi#zanych z tym stanem rzeczy szk'd. Strony ustalaj# ponadto, &e taki stan rzeczy b)dzie r'wnie& stanowi$
istotne naruszenie Umowy uzasadniaj#ce jej wypowiedzenie przez Finansuj#cego.
1.2.6
Korzystaj#cy jest !wiadomy, &e Finansuj#cy nie wspiera ani nie uczestniczy w przedsi)wzi)ciach w jurysdykcjach obj)tych embargami, sankcjami lub podobnymi !rodkami.
Korzystaj#cy 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$adania sankcji. W przypadku gdy Korzystaj#cy posiada biura,
inwestycje, prowadzi lub planuje prowadzi" dzia$alno!" w pa(stwie lub regionie obj)tym takimi sankcjami, embargami lub podobnymi !rodkami, Korzystaj#cy niezw$ocznie zawiadomi o tym
Finansuj#cego.
1.3
Umowa wchodzi w &ycie z chwil# jej podpisania. Jednak&e Finansuj#cy stanie si) zobowi#zany do nabycia i przekazania Korzystaj#cemu Przedmiotu Leasingu pod nast)puj#cymi
warunkami, kt're musz# by" $#cznie spe$nione: (i) ustanowienia zabezpiecze( (%2.17 Umowy); (ii) zap$aty Pierwszej Raty w kwocie brutto (%2.9 Umowy), a je&eli Przedmiot Leasingu jest
amortyzowany dla cel'w podatkowych przez Korzystaj#cego - w kwocie netto; (iii) zap$aty Op$aty Manipulacyjnej w kwocie brutto (%2.10 Umowy); (iv) zap$aty podatku VAT od sumy wszystkich
p$atno!ci leasingowych, w przypadku, gdy Przedmiot Leasingu jest amortyzowany dla cel'w podatkowych przez Korzystaj#cego; (v) zawarcia Umowy Dostawy przez Finansuj#cego, Dostawc)
oraz ewentualnie Korzystaj#cego. W wypadku, gdy wy&ej opisane warunki nie zostan# spe$nione przed up$ywem Przewidywanego Terminu Dostawy (%2.6 Umowy) Przedmiotu Leasingu, Umowa
mo&e zosta" jednostronnie wypowiedziana przez Finansuj#cego ze skutkiem natychmiastowym na podstawie decyzji podj)tej wed$ug wolnego uznania Finansuj#cego, przy czym Finansuj#cy,
pomimo rozwi#zania Umowy, zachowuje roszczenie o zap$at) Op$aty Manipulacyjnej oraz odszkodowania w wysoko!ci r'wnej sumie: (i) wszystkich p$atno!ci dokonanych przez Finansuj#cego do
Dostawcy na poczet dostawy Przedmiotu Leasingu; oraz (ii) wszelkich koszt'w i wydatk'w poniesionych przez Finansuj#cego zwi#zanych z nabyciem Przedmiotu Leasingu. Finansuj#cy mo&e
r'wnie& &#da" zaspokojenia przez Korzystaj#cego wszelkich roszcze( Dostawcy lub os'b trzecich wzgl)dem Finansuj#cego zwi#zanych z naruszeniem lub odst#pieniem od Umowy Dostawy.
! 2.

Przedmiot Leasingu

2.1
Przedmiotem leasingu s# podlegaj#ce amortyzacji !rodki trwa$e lub warto!ci niematerialne i prawne okre!lone w %2 Umowy (,Przedmiot Leasingu-), kt're zostan# nabyte od
wskazanego przez Korzystaj#cego dostawcy (,Dostawca-) na warunkach uzgodnionych przez Korzystaj#cego opisanych w umowie dostawy, fakturze Dostawcy lub innym stosownym dokumencie
stanowi#cym ekwiwalent umowy dostawy (,Umowa Dostawy-) celem przekazania na czas oznaczony Korzystaj#cemu do u&ywania.
2.2
Korzystaj#cy jest wy$#cznie odpowiedzialny i ponosi wy$#czne ryzyko w zwi#zku z: (i) wyborem Przedmiotu Leasingu; (ii) wyborem i ocen# Dostawcy; (iii) ustaleniem warunk'w
nabycia Przedmiotu Leasingu; (iv) przygotowaniem i zawarciem Umowy Dostawy; oraz (v) niewykonaniem lub nienale&ytym wykonaniem Umowy Dostawy przez Dostawc) (w tym op'+nieniem
dostawy albo niedostarczeniem Przedmiotu Leasingu). Korzystaj#cy zobowi#zany jest do zapewnienia, aby Przedmiot Leasingu przed jego nabyciem przez Finansuj#cego od Dostawcy posiada$
wszelkie wymagane prawem decyzje, postanowienia, homologacje, oznakowanie zgodno!ci (CE) oraz certyfikaty dopuszczaj#ce Przedmiot Leasingu do u&ytku albo wymagane w zwi#zku z jego
wprowadzeniem do obrotu, w tym w szczeg'lno!ci deklaracj) zgodno!ci producenta lub jego upowa&nionego przedstawiciela, a je&eli wymagaj# tego w$a!ciwe przepisy tak&e certyfikat zgodno!ci
wydany przez w$a!ciw# jednostk) certyfikuj#c# (,Dokumentacja Zgodno!ci-). W szczeg'lno!ci Korzystaj#cy zobowi#zany jest do zbadania poprawno!ci Dokumentacji Zgodno!ci przedstawionej
przez Dostawc). Korzystaj#cy o!wiadcza, &e nabycie Przedmiotu Leasingu przez Finansuj#cego nie spowoduje utraty praw wynikaj#cych z Dokumentacji Zgodno!ci. Niezale&nie jednak od
zobowi#zania Korzystaj#cego, o kt'rym mowa powy&ej, Finansuj#cy uprawniony jest do zlecenia profesjonalnemu podmiotowi przeprowadzenia weryfikacji poprawno!ci Dokumentacji Zgodno!ci
oraz do refakturowania wszelkich zwi#zanych z tym koszt'w na Korzystaj#cego. W wypadku na$o&enia na Finansuj#cego jakichkolwiek grzywien lub kar albo wyst#pienia przez jakikolwiek
podmiot przeciwko Finansuj#cemu z roszczeniami zwi#zanymi z niezachowaniem przepis'w dotycz#cych Dokumentacji Zgodno!ci Korzystaj#cy zwolni Finansuj#cego z wszelkiej zwi#zanej z tym
odpowiedzialno!ci oraz naprawi wszelk# zwi#zan# z tym szkod) poniesion# przez Finansuj#cego.
2.2a
W przypadku, gdy Przedmiot Leasingu podlega obowi#zkowi rejestracji, Finansuj#cy ma prawo (lecz nie obowi#zek) zastrzec w Umowie Dostawy, &e: (i) zap$ata za Przedmiot
Leasingu nast#pi dopiero po skutecznej rejestracji Przedmiotu Leasingu; (ii) brak skutecznej rejestracji uprawnia Finansuj#cego do odst#pienia od Umowy Dostawy. Niezale&nie od powy&szego,
brak skutecznej rejestracji Przedmiotu Leasingu uprawnia Finansuj#cego do jednostronnego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, chyba &e brak rejestracji nast#pi$ z przyczyn
zawinionych przez Finansuj#cego. W razie wypowiedzenia Umowy Finansuj#cemu b)d# przys$ugiwa" uprawnienia wskazane w % 3.5 poni&ej.
2.2b
W przypadku, gdy Przedmiot Leasingu jest przedmiotem u&ywanym, Finansuj#cy mo&e dokona" sprawdzenia Przedmiotu Leasingu w stosownych rejestrach w celu weryfikacji czy
Przedmiot Leasingu nie jest obj)ty zastawem na rzecz os'b trzecich.
2.3
Finansuj#cy nie ponosi odpowiedzialno!ci za jakiekolwiek wady fizyczne lub prawne Przedmiotu Leasingu (w tym za posiadanie przez Przedmiot Leasingu okre!lonych w$a!ciwo!ci,
za przydatno!" Przedmiotu Leasingu do okre!lonego u&ytku lub celu oraz za nie uzyskanie przychod'w lub po&ytk'w, kt're Korzystaj#cy spodziewa$ si) osi#gn#" z Przedmiotu Leasingu), ani te&
za niewykonanie lub nienale&yte wykonanie Umowy Dostawy przez Dostawc).
! 3.

Dostawa i odbi$r Przedmiotu Leasingu

3.1
Korzystaj#cy jest zobowi#zany do dokonania w imieniu Finansuj#cego wszystkich uzasadnionych czynno!ci zwi#zanych z odbiorem Przedmiotu Leasingu od Dostawcy, a Finansuj#cy
udzieli Korzystaj#cemu stosownych pe$nomocnictw do dokonania takiego odbioru. Odbi'r Przedmiotu Leasingu nast#pi w terminie i miejscu okre!lonym w Umowie Dostawy i zostanie
potwierdzony w Protokole Odbioru Przedmiotu Leasingu podpisanym przez Dostawc) i Korzystaj#cego o tre!ci i formie zgodnej z wzorem stanowi#cym Za$#cznik Nr 2 lub w innym stosownym
dokumencie o ekwiwalentnej tre!ci podpisanym przynajmniej przez Korzystaj#cego. Korzystaj#cy dostarczy Finansuj#cemu orygina$ Protoko$u Odbioru lub ekwiwalentnego dokumentu
niezw$ocznie, jednak nie p'+niej ni& w terminie 3 (trzech) dni od daty jego podpisania. Finansuj#cy mo&e (wed$ug swojego swobodnego uznania) zadecydowa", i& dor)czenie Protoko$u Odbioru
jedynie faksem jest wystarczaj#ce. Finansuj#cy mo&e w ka&dej chwili odwo$a" upowa&nienie Korzystaj#cego do odbioru Przedmiotu Leasingu. Finansuj#cy mo&e by" obecny przy odbiorze
Przedmiotu Leasingu i nadzorowa" czynno!ci Korzystaj#cego zwi#zane z odbiorem.
3.2
Przy odbiorze Przedmiotu Leasingu, Korzystaj#cy jest zobowi#zany do zbadania Przedmiotu Leasingu w celu wykrycia jego ewentualnych wad fizycznych lub prawnych. Badanie
powinno by" przeprowadzone w spos'b i w zakresie zgodnym z Umow# Dostawy oraz przyj)tym dla odbioru rzeczy danego rodzaju przez podmioty wykorzystuj#ce je w swojej dzia$alno!ci
gospodarczej. Korzystaj#cy ponosi odpowiedzialno!" wzgl)dem Finansuj#cego za utrat) roszcze( z tytu$u gwarancji lub r)kojmi za wady na skutek niewykonania lub nienale&ytego wykonania
akt'w staranno!ci wymaganych przy odbiorze Przedmiotu Leasingu. O wykrytych wadach Korzystaj#cy jest zobowi#zany natychmiast powiadomi" Finansuj#cego.
3.3
Z chwil# odbioru Przedmiotu Leasingu lub innego zdarzenia skutkuj#cego, zgodnie z prawem lub postanowieniami Umowy Dostawy, przej!ciem ryzyka przypadkowego uszkodzenia,
utraty lub zniszczenia Przedmiotu Leasingu z Dostawcy na inny podmiot (w tym tak&e na Finansuj#cego), wszelkie ryzyka zwi#zane z u&ywaniem, przypadkowym uszkodzeniem, utrat# lub
zniszczeniem Przedmiotu Leasingu przechodz# na Korzystaj#cego. W wypadku przypadkowego uszkodzenia, utraty lub zniszczenia Przedmiotu Leasingu Korzystaj#cy zwolni Finansuj#cego z
wszelkiej zwi#zanej z tym odpowiedzialno!ci oraz naprawi wszelk# zwi#zan# z tym szkod) poniesion# przez Finansuj#cego.
3.4
Korzystaj#cy zapewnia na sw'j koszt wszelkie techniczne i inne warunki transportu, odbioru, monta&u i eksploatacji Przedmiotu Leasingu, a tak&e ubezpieczenie Przedmiotu
Leasingu od wszelkich ryzyk zwi#zanych z jego transportem i monta&em, chyba &e obowi#zki takie obci#&aj# Dostawc) zgodnie z Umow# Dostawy.
3.5
W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny, w tym r'wnie& przyczyny niezawinionej przez Korzystaj#cego, Korzystaj#cy op'+nia si) z przyj)ciem lub odmawia przyj)cia Przedmiotu
Leasingu w terminie i miejscu oznaczonym w Umowie Dostawy, Finansuj#cy ma prawo: (i) jednostronnie rozwi#za" Umow) ze skutkiem natychmiastowym oraz zatrzyma" uiszczon# Op$at)
Manipulacyjn#; (ii) &#da" odszkodowania w wysoko!ci r'wnej sumie wszystkich p$atno!ci dokonanych przez Finansuj#cego do Dostawcy na poczet dostawy Przedmiotu Leasingu powi)kszonej o
koszty finansowania za okres od dnia dokonania p$atno!ci do Dostawcy do dnia otrzymania odszkodowania; (iii) &#da" zwrotu przez Korzystaj#cego wszelkich koszt'w i wydatk'w poniesionych
przez Finansuj#cego wynik$ych z op'+nienia (w tym koszt'w przechowania, ubezpieczenia i obs$ugi prawnej); jak r'wnie& (iv) &#da" zaspokojenia przez Korzystaj#cego wszelkich roszcze(
Dostawcy lub os'b trzecich wzgl)dem Finansuj#cego zwi#zanych z naruszeniem lub odst#pieniem od Umowy Dostawy.
3.6
W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny, w tym r'wnie& przyczyny niezawinionej przez Dostawc), Dostawca op'+nia si) z dostaw# Przedmiotu Leasingu w terminie i miejscu
oznaczonym w Umowie Dostawy przez co najmniej 2 (dwa) tygodnie, Finansuj#cy mo&e: (i) jednostronnie rozwi#za" Umow) ze skutkiem natychmiastowym z prawem zachowania uiszczonej
Op$aty Manipulacyjnej; (ii) &#da" odszkodowania w wysoko!ci r'wnej sumie wszystkich p$atno!ci dokonanych przez Finansuj#cego do Dostawcy na poczet dostawy Przedmiotu Leasingu
powi)kszonej o koszty finansowania za okres od dnia dokonania p$atno!ci do Dostawcy do dnia otrzymania odszkodowania; (iii) &#da" zap$aty przez Korzystaj#cego wszelkich koszt'w i
wydatk'w poniesionych przez Finansuj#cego zwi#zanych z kupnem Przedmiotu Leasingu, jak r'wnie& (iv) &#da" zaspokojenia przez Korzystaj#cego wszelkich roszcze( Dostawcy lub os'b
trzecich wzgl)dem Finansuj#cego zwi#zanych z naruszeniem lub odst#pieniem od Umowy Dostawy.
3.7
W przypadku rozwi#zania Umowy na skutek op'+nienia si) z odbiorem przez Korzystaj#cego (%3.5 powy&ej) albo op'+nienia z dostaw# przez Dostawc) (%3.6 powy&ej), po zap$acie
przez Korzystaj#cego odszkodowa(, o kt'rych mowa w %3.5 oraz w %3.6, Finansuj#cy przeniesie na Korzystaj#cego roszczenia o zwrot wszelkich kwot uiszczonych do Dostawcy, o ile takie
roszczenia b)d# istnie".
3.8
W przypadku, gdy Finansuj#cy nie rozwi#&e Umowy pomimo op'+nienia si) Dostawcy z dostaw#, Finansuj#cy upowa&ni Korzystaj#cego, a Korzystaj#cy b)dzie w'wczas
zobowi#zany do dochodzenia na sw'j koszt roszcze( przys$uguj#cych Finansuj#cemu na podstawie Umowy Dostawy w zwi#zku z op'+nieniem dostawy Przedmiotu Leasingu.
3.9
Finansuj#cy mo&e wed$ug swego wy$#cznego uznania jednostronnie odst#pi" od Umowy w ka&dym czasie przed up$ywem Przewidywanego Terminu Dostawy (%2.6 Umowy)
Przedmiotu Leasingu Korzystaj#cemu. W ci#gu 7 (siedmiu) dni od wykonania prawa odst#pienia, Finansuj#cy zwr'ci Korzystaj#cemu uiszczon# Pierwsz# Rat) i Op$at) Manipulacyjn# wraz z
odsetkami wed$ug stopy odsetek r'wnej po$owie stopy redyskontowej obowi#zuj#cej w okresie od wp$aty tych op$at do dnia obci#&enia konta Finansuj#cego ($#cznie z tym dniem).
! 4.

Warto"# Przedmiotu Leasingu

4.1
Warto!" Pocz#tkowa Przedmiotu Leasingu zosta$a okre!lona szacunkowo w %2 Umowy. Finansuj#cy wed$ug w$asnego swobodnego uznania uprawniony jest: (i) do podwy&szenia
okre!lonej szacunkowo Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu Leasingu o koszty c$a, podatk'w i innych obci#&e( publicznych, transportu, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty powsta$e w
zwi#zku z zakupem, dostaw# lub monta&em Przedmiotu Leasingu, je&eli powy&sze koszty zosta$y lub b)d# poniesione przez Finansuj#cego (koszty dodatkowe), lub (ii) do refakturowania
powy&szych koszt'w dodatkowych na Korzystaj#cego.
Dodatkowo, w przypadku dokonania przez Finansuj#cego p$atno!ci podatku VAT w EURO z tytu$u nabycia Przedmiotu Leasingu, Finansuj#cy wed$ug w$asnego swobodnego uznania uprawniony
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jest tak&e: (i) do podwy&szenia okre!lonej szacunkowo Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu Leasingu, lub (ii) do &#dania zap$aty przez Korzystaj#cego dodatkowego wynagrodzenia z tytu$u
zawarcia Umowy. W takim przypadku Warto!" Pocz#tkowa Przedmiotu Leasingu zostanie podwy&szona lub zostanie naliczone dodatkowe wynagrodzenie w kwocie stanowi#cej r'&nic) mi)dzy
kwot# nale&nego VAT wyra&onego w EURO przeliczonego na z$ote polskie wed$ug kursu sprzeda&y EURO og$oszonego przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A i obowi#zuj#cego o godzinie 11:
00 nast)pnego dnia roboczego po dniu dokonania p$atno!ci (a je&eli p$atno!" dokonana zosta$a w ostatnim roboczym dniu miesi#ca - wed$ug kursu sprzeda&y EURO og$oszonego przez Bank
BNP Paribas Bank Polska S.A i obowi#zuj#cego o godzinie 11:00 w dniu dokonania p$atno!ci) a kwot#, o kt'r# Finansuj#cy uprawniony jest wed$ug obowi#zuj#cych przepis'w do obni&enia
naliczonego podatku VAT.
4.2
Ostateczna Warto!" Pocz#tkowa Przedmiotu Leasingu zostanie ustalona wed$ug stanu na dzie( jego przekazania Korzystaj#cemu do u&ywania w oparciu o cen) nabycia Przedmiotu
Leasingu oraz wszelkie koszty dodatkowe przewidziane w postanowieniach Umowy Dostawy. Zmiana Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu Leasingu mo&e spowodowa" zmian) wysoko!ci kwot, o
kt'rych mowa w %5 Og'lnych Warunk'w Leasingu. Finansuj#cy wystawi w terminie 14 (czternastu) dni nowy Harmonogram Rat Leasingowych, uwzgl)dniaj#cy skorygowane kwoty Rat
Leasingowych, oraz wska&e skorygowan# kwot) Pierwszej Raty. Korekta tych kwot w oparciu o Ostateczn# Warto!" Pocz#tkow# Przedmiotu Leasingu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
odr)bnej zgody Korzystaj#cego.
4.3
Warto!" Pocz#tkowa Przedmiotu Leasingu, Pierwsza Rata i Pozosta$e Raty Leasingowe mog# by" okre!lone w PLN albo jako r'wnowarto!" tych kwot w walucie obcej (,Waluta
Umowy-). Je&eli Walut# Umowy nie jest PLN i r'&ni si) ona od waluty, w kt'rej dokonywana jest p$atno!" ceny lub innych koszt'w zwi#zanych z nabyciem Przedmiotu Leasingu (,Waluta
P$atno!ci-), Ostateczna Warto!" Pocz#tkowa Przedmiotu Leasingu zostanie ustalona przez przeliczenie na Walut) Umowy ka&dej takiej p$atno!ci lub koszt'w wed$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 dokonania p$atno!ci, a je&eli p$atno!" dokonana zosta$a w
ostatnim roboczym dniu miesi#ca - wed$ug kursu kupna Waluty Umowy og$oszonego przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.Ai obowi#zuj#cego o godzinie 11:00 w dniu dokonania p$atno!ci, przy
czym je&eli Walut# P$atno!ci jest PLN przy ustalaniu Ostatecznej Warto!ci Przedmiotu Leasingu cz)!" p$atno!ci ceny odpowiadaj#ca warto!ci wp$aconej przez Korzystaj#cego na konto
Finansuj#cego Pierwszej Raty w PLN netto zostanie przeliczona na Walut) Umowy wed$ug kursu przyj)tego zgodnie z %5.5 do wyliczenia p$atno!ci Pierwszej Raty w PLN.
Je&eli Bank BNP Paribas Bank Polska S.A nie publikuje kurs'w kupna/sprzeda&y Waluty Umowy w stosunku do Waluty P$atno!ci, Ostateczna Warto!" Pocz#tkowa Przedmiotu Leasingu zostanie
ustalona poprzez przeliczenie na PLN p$atno!ci ceny lub innych koszt'w zwi#zanych z zakupem Przedmiotu Leasingu dokonywanych w Walucie P$atno!ci 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 dokonania p$atno!ci, a nast)pnie przeliczenie tak
wyliczonej kwoty wyra&onej w PLN na kwot) wyra&on# w Walucie Umowy wed$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 dokonania p$atno!ci, a je&eli p$atno!" 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 dokonania p$atno!ci, a nast)pnie przeliczenie tak wyliczonej kwoty wyra&onej w PLN
na kwot) wyra&on# w Walucie Umowy wed$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 dokonania
p$atno!ci, przy czym je&eli Walut# P$atno!ci jest PLN przy ustalaniu Ostatecznej Warto!ci Przedmiotu Leasingu cz)!" p$atno!ci ceny odpowiadaj#ca warto!ci wp$aconej przez Korzystaj#cego na
konto Finansuj#cego Pierwszej Raty w PLN netto zostanie przeliczona na Walut) Umowy wed$ug kursu przyj)tego zgodnie z %5.5 do wyliczenia p$atno!ci Pierwszej Raty w PLN.
Je&eli Walut# Umowy jest PLN, a p$atno!" ceny lub innych koszt'w zwi#zanych z nabyciem Przedmiotu Leasingu nast)puje w innej walucie ni& PLN, to Ostateczna Warto!" Pocz#tkowa
Przedmiotu Leasingu zostanie ustalona przez przeliczenie na PLN ka&dej takiej p$atno!ci lub koszt'w 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 dokonania p$atno!ci, a je&eli p$atno!" 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 dokonania p$atno!ci.
4.4
Wszelkimi innymi uzasadnionymi kosztami zwi#zanymi z Umow#, kt're zosta$y poniesione przez Finansuj#cego po odbiorze Przedmiotu Leasingu lub po dniu, w kt'rym odbi'r ten
powinien by$ nast#pi", Korzystaj#cy zostanie obci#&ony na podstawie odr)bnej faktury, o ile nie zosta$y one uwzgl)dnione przy ustalaniu innych p$atno!ci obci#&aj#cych Korzystaj#cego
przewidzianych w % 5 poni&ej.
! 5.

P%atno"ci Korzystaj&cego

5.1
Korzystaj#cy zobowi#zuje si) dokona" na rzecz Finansuj#cego nast)puj#cych p$atno!ci:*
a)
Op$aty Manipulacyjnej, nie podlegaj#cej zwrotowi, w wysoko!ci okre!lonej w %2 Umowy jako procent Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu Leasingu, p$atnej w terminie 7 (siedmiu) dni
od podpisania Umowy;
b)
Pierwszej Raty w wysoko!ci okre!lonej w %2 Umowy jako procent Ostatecznej Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu Leasingu;*
c)
Pozosta$ych Rat Leasingowych, kt'rych liczba, kwoty i terminy p$atno!ci okre!lone s# w Harmonogramie Rat Leasingowych stanowi#cym Za$#cznik nr 3 do Umowy (wraz z
p'+niejszymi zmianami wprowadzonymi zgodnie z %5.4 poni&ej);
d)
innych p$atno!ci (op$at leasingowych) okre!lonych w poni&szej Tabeli Op$at i Prowizji Finansuj#cego, a tak&e wszelkich innych op$at wynikaj#cych z Umowy lub niniejszych
Og'lnych Warunk'w Leasingu. W zwi#zku z tym, &e niekt're z tych op$at zawieraj# op$aty urz)dowe, w przypadku wzrostu wysoko!ci op$at urz)dowych zwi#zanych z wykonaniem
poszczeg'lnych czynno!ci przez Finansuj#cego okre!lonych w Tabeli Op$at i Prowizji Finansuj#cego, Finansuj#cemu przys$uguje prawo podwy&szenia p$atno!ci okre!lonych w Tabeli Op$at i
Prowizji Finansuj#cego w trybie jednostronnego pisemnego o!wiadczenia. Podwy&szenie nast#pi o kwot) wzrostu wysoko!ci op$at urz)dowych. Poni&sza Tabela Op$at i Prowizji Finansuj#cego
okre!la minimalne stawki op$at. Niezale&nie od zmian wysoko!ci op$at urz)dowych, o kt'rych mowa powy&ej, mog# one ulec podwy&szeniu w przypadku zaistnienia okoliczno!ci opisanych w %5.
14 poni&ej.

Tytu%
1

Przed$u&enie promesy finansowania

Kwota netto w PLN
0,15% warto!ci przedmiotu finansowania za ka&dy
miesi#c powy&ej standardu (3 miesi#ce)
300 PLN

2

Czasowa rejestracja pojazdu

3

Rejestracja nowego lub u&ywanego pojazdu zarejestrowanego na terenie RP

375 PLN

4

Rejestracja u&ywanego pojazdu zarejestrowanego na terenie RP z zachowaniem dotychczasowych tablic
rejestracyjnych
Rejestracja pojazdu sprowadzanego z kraj'w UE niezarejestrowanego w Polsce

300 PLN

5

1000 PLN

7

Rejestracja pojazdu sprowadzanego z kraj'w UE niezarejestrowanego w Polsce, gdy Dostawca dokona$ wszelkich
wymaganych op$at i czynno!ci celno-skarbowych w Polsce
Rejestracja pojazdu sprowadzanego z kraj'w spoza UE niezarejestrowanego w Polsce

1000 PLN

8

Tablice rejestracyjne indywidualne dla pojazdu innego ni& motocykl - op$ata dodatkowa

1000 PLN

6

500 PLN

9

Tablice rejestracyjne indywidualne dla pojazdu motocykla - op$ata dodatkowa

500 PLN

10

Przerejestrowanie pojazdu

350 PLN

11

Wyrobienie wt'rnika tablic rejestracyjnych, wyrobienie trzeciej tablicy rejestracyjnej

200 PLN

12

Wyrobienie wt'rnika tablic rejestracyjnych oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu

250 PLN

13

Wyrobienie wt'rnika. dowodu rejestracyjnego pojazdu

200 PLN

14

Wyrobienie nalepki kontrolnej na szyb)

100 PLN

15

100 PLN

16

Wpis do dowodu rejestracyjnego pojazdu zmian dokonanych w poje+dzie lub odbi'r zatrzymanego dowodu
rejestracyjnego
Zmiana innych danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

17

Za!wiadczenie dotycz#ce rejestracji pojazdu (np. w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego)

100 PLN

18

Wyrejestrowanie pojazdu

150 PLN

19

Inne czynno!ci wykonywane we wsp'$pracy z Wydzia$em Komunikacji

150 PLN

20

Sprawdzenie zastawu w KRZ - za sztuk)

21

Sprawdzenie Europejskiego. Rejestru. Zastaw'w - za sztuk)

22

Przygotowanie symulacji zmiany harmonogramu rat leasingowych (op$ata pobierana, je&eli mimo wniosku o
symulacj) Korzystaj#cy nie zdecyduje si) na zmian))
Aneks do Umowy

100 PLN

Wystawienie duplikatu polisy lub duplikatu faktury lub kopii dokument'w Umowy lub potwierdzenie dokument'w
Umowy za zgodno!" z orygina$em
Wydanie opinii na pro!b) Korzystaj#cego

100 PLN

5 PLN

28

Przekazywanie dokument'w ksi)gowych w formie papierowej (op$ata za ka&dy dokument), op$ata pobierana po
zaoferowaniu Korzystaj#cemu mo&liwo!ci korzystania z Portalu Klienta
Wys$anie ponaglenia wykonania obowi#zku przewidzianego w Umowie, op$ata pobierana po zaoferowaniu
Korzystaj#cemu mo&liwo!ci korzystania z Portalu Klienta
Ka&dorazowe wezwanie do zap$aty

29

Zwolnienie przedmiotu leasingu spod egzekucji (op$ata pobierana od ka&dego zaj)cia egzekucyjnego)

30

Zlecona przez Finansuj#cego interwencja terenowa firmy windykacyjnej wobec Korzystaj#cego (op$ata pobierana za
ka&d# interwencj) z osobna)

23
24
25
26
27

OWL /maj 2019/

150 PLN

100 PLN + rzeczywiste op$aty KRZ
250 PLN + rzeczywiste op$aty

400 PLN

100 PLN

50 PLN
100 PLN
300 PLN + koszty rzeczywiste
1000 PLN + koszty firmy windykacyjnej

2/9

33

Udzielenie informacji na wniosek organ'w !cigania lub organ'w administracji o u&ytkowniku pojazdu, kt'rym
dokonano wykroczenia lub przest)pstwa, op$ata za czynno!ci zwi#zane z obs$ug# mandatu
Niedostarczenie przez Korzystaj#cego kopii polis ubezpieczeniowych w terminie okre!lonym w Og'lnych Warunkach
Leasingu
Zmiana zabezpieczenia Umowy

34

Wystawienie innych dokument'w lub wykonanie innych czynno!ci na wniosek Korzystaj#cego

31
32

70 PLN
400 PLN
300 PLN
wg indywidualnych ustale(

35

Koszt sporz#dzenia deklaracji INTRASTAT - za sztuk)

100 PLN

36

Zgoda Finansuj#cego na oddanie przedmiotu leasingu do u&ywania osobie trzeciej

400 PLN

37

Zgoda Finansuj#cego na oddanie Przedmiotu Leasingu do u&ywania osobie trzeciej, b)d#cej cz$onkiem rodziny

38

Zgoda Finansuj#cego na przeniesienie przez Korzystaj#cego praw i obowi#zk'w z Umowy

39

40

Rozpatrzenie wniosku o przeniesienie przez Korzystaj#cego praw i obowi#zk'w z Umowy, w tym zbadanie zdolno!ci
podmiotu trzeciego do sp$aty zobowi#za( (w przypadku gdy podmiot trzeci zostanie oceniony jako zdolny do sp$aty
zobowi#za( i prawa i obowi#zki Korzystaj#cego z Umowy zostan# na niego przeniesione, op$ata za rozpatrzenie
wniosku nie b)dzie pobierana)
Przygotowanie symulacji koszt'w przedterminowego zako(czenia Umowy

41

Przygotowanie raportu, zestawienia, o!wiadczenia dla Korzystaj#cego, zgodnie ze zleceniem

42

Wydanie zgody na napraw) Przedmiotu Leasingu po szkodzie ca$kowitej

43

Inne niewymienione w Tabeli Op$at i Prowizji

100 PLN
1% Ostatecznej Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu
Leasingu, nie mniej ni& 2000 PLN
500 PLN

100 PLN
150 PLN
500 PLN
wg indywidulanych ustale(

5.2
Pierwsza Rata i Op$ata Manipulacyjna s# obliczane i uiszczane wst)pnie, to jest na podstawie Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu Leasingu. Finansuj#cy uprawniony jest do ustalenia
ostatecznej wysoko!ci Pierwszej Raty i/lub Op$aty Manipulacyjnej na podstawie Ostatecznej Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu Leasingu wyra&onej w Walucie Umowy, przy czym zmiana
wysoko!ci Pierwszej Raty i/lub Op$aty Manipulacyjnej zostanie ustalona procentowo odpowiednio do procentowej zmiany Ostatecznej Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu Leasingu wyra&onej w
Walucie Umowy w stosunku do Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu Leasingu. Wszelkie korekty wysoko!ci Pierwszej Raty i/lub Op$aty Manipulacyjnej b)d# dokumentowane odr)bn# faktur#.
Je&eli Walut# P$atno!ci nie jest PLN, a Korzystaj#cy dokonywa$ p$atno!ci do Dostawcy w Walucie P$atno!ci, p$atno!ci takie zostan# uwzgl)dniane przy wyliczeniu wysoko!ci Pierwszej Raty na
podstawie odr)bnego porozumienia Stron. Ostateczna Warto!" Pocz#tkowa Przedmiotu Leasingu stanowi w'wczas sum) p$atno!ci cz)!ci ceny dokonanej przez Korzystaj#cego do Dostawcy w
Walucie P$atno!ci przeliczonej na Walut) Umowy po kursie ustalonym w odr)bnym porozumieniu Stron, o kt'rym mowa powy&ej oraz sum) pozosta$ych p$atno!ci ceny i innych koszt'w
zwi#zanych z nabyciem Przedmiotu Leasingu dokonanych przez Finansuj#cego przeliczonych na Walut) Umowy zgodnie z postanowieniami %4.3. W przypadku, gdy kurs ustalony w takim
porozumieniu odbiega od kursu przyj)tego zgodnie z %5.5 do wyliczenia p$atno!ci Pierwszej Raty w PLN, Finansuj#cy dokona korekty Pierwszej Raty w ten spos'b, &e dla cz)!ci Pierwszej Raty
odpowiadaj#cej p$atno!ci dokonanej w Walucie P$atno!ci przez Korzystaj#cego do Dostawcy zastosuje kurs przyj)ty przez strony w tym porozumieniu.
5.3
Wszelkie zobowi#zania pieni)&ne Korzystaj#cego wynikaj#ce z Umowy lub niniejszych Og'lnych Warunk'w Leasingu s# wymagalne bez dodatkowego wezwania, odpowiednio w
terminach ich p$atno!ci, bez prawa podnoszenia roszcze( wzajemnych oraz prawa do dokonywania przez Korzystaj#cego jakichkolwiek odlicze( lub potr#ce( (przy czym odbi'r faktury przez
Korzystaj#cego nie jest warunkiem dokonania p$atno!ci). Je&eli termin p$atno!ci nie zosta$ wyra+nie oznaczony w Umowie, ani nie mo&na go w inny spos'b ustali" na podstawie jej postanowie(,
Korzystaj#cy dokona zap$aty niezw$ocznie po pisemnym wezwaniu przez Finansuj#cego wys$anego listem zwyk$ym na adres do korespondencji Korzystaj#cego wskazany w %2 Umowy.
Niezale&nie od powy&szego, Finansuj#cy b)dzie wystawia$ faktury na wszelkie p$atno!ci wynikaj#ce z Umowy lub niniejszych Og'lnych Warunk'w Leasingu i wysy$a$ je listami zwyk$ymi na adres
do korespondencji Korzystaj#cego wskazany w %2 Umowy albo w formie elektronicznej na adres e-mail Korzystaj#cego wskazany w %2 Umowy. Zmiana przez Korzystaj#cego adresu e-mail
wymaga o!wiadczenia Korzystaj#cego w formie pisemnej pod rygorem niewa&no!ci. W przypadku cofni)cia przez Korzystaj#cego akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej,
Finansuj#cy traci prawo przesy$ania faktur w formie elektronicznej w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Finansuj#cego o!wiadczenia o cofni)ciu. Finansuj#cy jest uprawniony, wed$ug
w$asnego uznania, do z$o&enia Korzystaj#cemu pisemnego o!wiadczenia o czasowym zawieszeniu wymagalno!ci p$atno!ci nale&nych Finansuj#cemu od Korzystaj#cego na podstawie Umowy.
P$atno!ci Korzystaj#cego, kt'rych termin p$atno!ci przypada po z$o&eniu o!wiadczenia o zawieszeniu, nie b)d# wymagalne, a Korzystaj#cy nie b)dzie dokonywa$ ich p$atno!ci do momentu
wezwania Korzystaj#cego przez Finansuj#cego do dokonania p$atno!ci lub skierowania przez Finansuj#cego do Korzystaj#cego innego o!wiadczenia w sprawie tych p$atno!ci lub w sprawie
Umowy.
5.4
Raty Leasingowe:
Raty Leasingowe mog# mie" posta" Rat Kapita$owo-Odsetkowych i/lub Rat Odsetkowych.
Odsetki uwzgl)dniane w Ratach Leasingowych s# naliczane za ka&dy okres odsetkowy (,Okres Odsetkowy-). Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna si) w 13 (trzynastym) dniu miesi#ca
kalendarzowego, w kt'rym Finansuj#cy dokona$ na rzecz Dostawcy zap$aty pe$nej ceny za Przedmiot Leasingu, a ko(czy w 12 (dwunastym) dniu miesi#ca kalendarzowego nast)puj#cego po
miesi#cu kalendarzowym, w kt'rym zosta$a dokonana zap$ata na rzecz Dostawcy. 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. Ostatni Okres Odsetkowy ko(czy si) w 12 (dwunastym) dniu miesi#ca, w kt'rym przypada
zako(czenie Okresu Leasingu, zgodnie z % 14.1 poni&ej.
Odsetki za dany Okres Odsetkowy s# wyliczane wg nast)puj#cego wzoru: BP x IRR / 12, gdzie: (i) BP jest to bilans p$atno!ci (kapita$) pozosta$y po zafakturowaniu poprzedniej Raty lub po
ostatnim skapitalizowaniu odsetek; (ii) IRR jest to wewn)trzna stopa zwrotu r'wna w skali roku Stawce Bazowej powi)kszonej o sta$# Mar&) ponad Stawk) Bazow#, w przypadku gdy Stawka
Bazowa jest ujemna, nie uwzgl)dnia si) jej przy kalkulacji IRR Je&eli Harmonogram Rat Leasingowych nie przewiduje kapitalizacji odsetek, to odsetki p$atne s# z do$u w pierwszym dniu po
zako(czeniu danego Okresu Odsetkowego. Je&eli Harmonogram Rat Leasingowych przewiduje kapitalizacj) odsetek, to odsetki za dany Okres Odsetkowy s# doliczane do bilansu p$atno!ci
(kapitalizacja odsetek) w pierwszym dniu po zako(czeniu danego Okresu Odsetkowego.
Raty Kapita$owo-Odsetkowe s# wyliczane metod# annuitetow#.
Suma Pierwszej Raty, cz)!ci kapita$owej Rat Leasingowych i Warto!ci Ko(cowej Przedmiotu Leasingu wyra&onych w Walucie Umowy odpowiada Ostatecznej Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu
Leasingu, chyba &e Harmonogram Rat Leasingowych przewiduje kapitalizacj) odsetek. Ostateczna wysoko!" Rat Leasingowych wyra&onych w Walucie Umowy potwierdzona zostanie przez
Finansuj#cego w nowym Harmonogramie Rat Leasingowych.
Stawka Bazowa stosowana do ustalenia wysoko!ci danej Raty Leasingowej z zastrze&eniem powy&szych postanowie( dotycz#cych kalkulacji IRR, to:
(i) w przypadku gdy Stawka Bazowa wyra&ona jest wska+nikiem jednomiesi)cznym - dla pierwszego Okresu Odsetkowego - Stawka Bazowa obowi#zuj#ca w Banku BNP Paribas
Bank Polska S.A trzynastego dnia kalendarzowego miesi#ca, w kt'rym Finansuj#cy dokona$ pe$nej zap$aty ceny za Przedmiot Leasingu. Dla kolejnych Okres'w Odsetkowych Stawka Bazowa
ustalana jest w oparciu o przyj)ty do kalkulacji Umowy wska+nik miesi)czny obowi#zuj#cy w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A trzynastego dnia kalendarzowego miesi#ca, w kt'rym rozpocz#$
si) dany Okres Odsetkowy;
(ii) w przypadku gdy Stawka Bazowa wyra&ona jest wska+nikiem trzymiesi)cznym - dla pierwszego i dw'ch kolejnych Okres'w Odsetkowych - Stawka Bazowa obowi#zuj#ca w
Banku BNP Paribas Bank Polska S.A trzynastego dnia kalendarzowego miesi#ca, w kt'rym Finansuj#cy dokona$ pe$nej zap$aty ceny za Przedmiot Leasingu, Dla kolejnych Okres'w Odsetkowych
Stawka Bazowa ustalana jest w oparciu o przyj)ty do kalkulacji Umowy wska+nik trzymiesi)czny obowi#zuj#cy w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A trzynastego dnia kalendarzowego miesi#ca,
w kt'rym rozpocz#$ si) czwarty, si'dmy, dziesi#ty, etc. Okres Odsetkowy. Stawka Bazowa ustalona w ten spos'b obowi#zywa" b)dzie trzy kolejne Okresy Odsetkowe.
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.
Stawka Bazowa stosowana do sporz#dzenia pierwszego Harmonogramu Rat Leasingowych, to Stawka Bazowa obowi#zuj#ca trzynastego dnia miesi#ca kalendarzowego zawarcia Umowy, a je&eli
Umowa zosta$a zawarta przed trzynastym dniem miesi#ca kalendarzowego - Stawka Bazowa obowi#zuj#ca trzynastego dnia miesi#ca kalendarzowego poprzedzaj#cego miesi#c zawarcia Umowy.
Je&eli Stawka Bazowa jest ujemna, do sporz#dzenia pierwszego Harmonogramu Rat Leasingowych przyjmuje si), &e Stawka Bazowa wynosi zero. Zmiana Stawki Bazowej nie wymaga zmiany
Harmonogramu Rat Leasingowych.
Je&eli w Umowie wybrano oprocentowanie sta$e, Stawka Bazowa r'wna jest sta$ej stopie procentowej (SSP) okre!lonej w % 2.15 Umowy. W przypadku zmiany SSP okre!lonego w % 2.15 Umowy
w stosunku do SSP obowi#zuj#cego w Banku BNP Paribas Bank Polska S.Aw dniu wymagalno!ci Drugiej Raty Leasingowej Ostateczna Wysoko!" Rat Leasingowych wyra&onych w Walucie
Umowy mo&e zosta" ustalona w oparciu o SSP obowi#zuj#cy w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A w dniu wymagalno!ci Drugiej Raty Leasingowej, co zostanie ostatecznie potwierdzone przez
Finansuj#cego w nowym Harmonogramie Rat Leasingowych w terminie 14 (czternastu) dni od daty wymagalno!ci Drugiej Raty Leasingowej. Powy&sza zmiana nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga odr)bnej zgody Korzystaj#cego.
Nadto Korzystaj#cy przyjmuje do wiadomo!ci i stan ten akceptuje, &e Finansuj#cy ponosi koszt pozyskania funduszy na wykonanie zobowi#za( wynikaj#cych z Umowy (,Koszt pozyskania
funduszy-), kt'ry to Koszt mo&e ulega" zmianom. W zwi#zku z tym w przypadku, gdy w dniu wydatkowania przez Finansuj#cego jakichkolwiek kwot zwi#zanych z wykonaniem Umowy Koszt
pozyskania funduszy b)dzie wy&szy ni& w dniu zawarcia Umowy, Finansuj#cemu przys$uguje prawo jednostronnego podwy&szenia sta$ej Mar&y o wysoko!" wzrostu stawki Kosztu pozyskania
funduszy. Korzystaj#cy przyjmuje do wiadomo!ci i akceptuje, &e podwy&szenie sta$ej Mar&y na podstawie niniejszego ust)pu mo&e skutkowa" zwi)kszeniem wysoko!ci Rat Leasingowych oraz
innych p$atno!ci nale&nych Finansuj#cemu na podstawie Umowy. Wysoko!" Rat Leasingowych wyra&onych w Walucie Umowy zmienionych w zwi#zku ze wzrostem Kosztu pozyskania funduszy
potwierdzona zostanie przez Finansuj#cego w nowym Harmonogramie Rat Leasingowych.
5.5
W przypadku, gdy Walut# Umowy jest waluta obca, wysoko!" p$atno!ci wymaganych na podstawie Umowy na rzecz Finansuj#cego, stanowi#cych r'wnowarto!" w z$otych polskich
kwoty wyra&onej w Walucie Umowy, zostanie obliczona na podstawie kursu sprzeda&y Waluty Umowy, przyj)tego przez Finansuj#cego. Przyj)ty kurs jest kursem sprzeda&y Waluty Umowy
og$oszonym przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A i obowi#zuj#cym o godzinie 11:00 w dniu wystawienia faktury/noty.
5.6
Korzystaj#cy mo&e wyst#pi" do Finansuj#cego z wnioskiem o dokonanie zmiany Waluty Umowy. Wniosek o dokonanie zmiany Waluty Umowy musi by" z$o&ony w formie pisemnej,
wed$ug wzoru przedstawionego przez Finansuj#cego, najp'+niej na 10 (dziesi)") dni roboczych przed dniem wymagalno!ci najbli&szej Raty Leasingowej. W razie wyra&enia przez Finansuj#cego
zgody na zmian) Waluty Umowy, zmiana Waluty Umowy nast#pi w nast)pnym dniu roboczym przypadaj#cym po dniu wymagalno!ci najbli&szej Raty Leasingowej. Nadto Finansuj#cy obci#&y
Korzystaj#cego op$at# administracyjn# uzgodnion# przez Strony.
5.7
Op$ata Manipulacyjna jest nale&no!ci# za podj)te przez Finansuj#cego czynno!ci zwi#zane z ocen# zdolno!ci kredytowej Korzystaj#cego, koszty poniesione przez Finansuj#cego w
zwi#zku z zawarciem Umowy Dostawy, koszty zawarcia Umowy oraz koszty przygotowania wszelkiej dokumentacji zwi#zanej z jej zawarciem.
5.8
Raty Leasingowe s# nale&no!ci# za us$ugi leasingowe !wiadczone przez Finansuj#cego. Wysoko!ci i terminy p$atno!ci Rat Leasingowych s# okre!lone w Harmonogramie Rat
Leasingowych stanowi#cym Za$#cznik nr 3 do Umowy (wraz z p'+niejszymi zmianami wprowadzonymi zgodnie z %5.4). Na kwot) Rat Leasingowych sk$adaj# si) Warto!" Pocz#tkowa Przedmiotu
Leasingu (z uwzgl)dnieniem jej podwy&szenia maj#cego na celu ustalenie Ostatecznej Warto!ci Pocz#tkowej) oraz oprocentowanie od zaanga&owanych przez Finansuj#cego !rodk'w. Strony
okre!laj# w Za$#czniku Nr 3 do Umowy w jakiej cz)!ci Raty Leasingowe przypadaj# na sp$at) Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu Leasingu, a w jakiej na sp$at) oprocentowania, je&eli Przedmiot
Leasingu jest amortyzowany przez Korzystaj#cego.
5.9
W przypadku gdy Finansuj#cy dokonuje jakichkolwiek p$atno!ci w zwi#zku z zakupem Przedmiotu Leasingu na rzecz Dostawcy lub innego podmiotu przed dniem p$atno!ci drugiej
Raty Leasingowej, Korzystaj#cy, na &#danie Finansuj#cego, zap$aci Finansuj#cemu dodatkowe wynagrodzenie z tytu$u zawarcia Umowy w kwocie r'wniej kosztowi finansowania tych p$atno!ci
przez Finansuj#cego przeliczonych na Walut) Umowy od momentu ich dokonania przez Finansuj#cego do dnia wystawienia faktury/noty z tytu$u drugiej Raty Leasingowej.
Koszt finansowania tych p$atno!ci, stanowi#cy podstaw) ustalenia wysoko!ci dodatkowego wynagrodzenia, wyliczany jest przy zastosowaniu nast)puj#cego wzoru:
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O = / K*Dn/365*(S + 3%), gdzie:
O - oznacza koszt finansowania;
K - oznacza sum) wydatkowanych kwot podlegaj#cych 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 w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A trzynastego dnia kalendarzowego miesi#ca. Je&eli Stawka Bazowa jest ujemna do wyliczenia
wynagrodzenia przyjmuje si), &e Stawka Bazowa wynosi zero. 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 dokonania przez Finansuj#cego p$atno!ci oraz z wyj#tkiem ostatniego okresu finansowania,
kt'ry ko(czy si) w dniu wystawienia przez Finansuj#cego faktury/noty z tytu$u drugiej Raty Leasingowej.
Kwoty wynikaj#ce z powy&szych przelicze(, zgodnie z wyborem Korzystaj#cego, b)d# powi)ksza$y Warto!" Pocz#tkow# Przedmiotu Leasingu lub zostan# zap$acone Finansuj#cemu na podstawie
odr)bnej faktury VAT. Je&eli Korzystaj#cy nie dokona wyboru do dnia rozpocz)cia Okresu Leasingu, kwoty te b)d# powi)ksza$y Warto!" Pocz#tkow# Przedmiotu Leasingu.
W przypadku, gdy Waluta Umowy jest walut# obc# i zgodnie z wyborem Korzystaj#cego kwoty wynikaj#ce z powy&szych przelicze( zostan# zap$acone Finansuj#cemu na podstawie odr)bnej
faktury, koszt finansowania zostanie przeliczony na PLN na podstawie kursu sprzeda&y Waluty Umowy przyj)tego przez Finansuj#cego. 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 i obowi#zuj#cym o godzinie 11:00 tego dnia.
5.10
Wszystkie p$atno!ci przewidziane w Umowie oraz niniejszych Og'lnych Warunkach Leasingu okre!lone s# w kwotach netto, to jest w kwotach, kt're nie uwzgl)dniaj# podatku od
towar'w i us$ug oraz innych obci#&e( publicznoprawnych. Finansuj#cy b)dzie obci#&a$ Korzystaj#cego kwotami brutto, to jest kwotami netto podwy&szonymi o podatek od towar'w i us$ug lub
inne obci#&enia publicznoprawne obliczone wed$ug obowi#zuj#cych przepis'w. Wszelkie kwoty wymagalne z tytu$u Umowy lub z tytu$u zabezpiecze( do Umowy nie b)d# umniejszone o kwoty
podatk'w istniej#cych lub na$o&onych w przysz$o!ci, moc# decyzji odpowiednich w$adz Rzeczypospolitej Polskiej lub innego kraju, z kt'rego lub przez kt'ry Korzystaj#cy lub osoba trzecia dokona
p$atno!ci, chyba &e takie umniejszenie p$atno!ci jest wymagane przez odpowiednie przepisy prawa. W takim przypadku Korzystaj#cy zap$aci dodatkowe kwoty, jakie by$yby niezb)dne, aby suma
otrzymana przez Finansuj#cego po takich umniejszeniach by$a r'wna sumie, jak# Finansuj#cy otrzyma$by bez takich umniejsze(.
5.11
Finansuj#cemu przys$uguje prawo podwy&szenia Rat Leasingowych w trybie jednostronnego pisemnego o!wiadczenia w przypadku zmian przepis'w prawa maj#cych zastosowanie
do !wiadczenia us$ug leasingowych, nabywania lub posiadania Przedmiotu Leasingu lub zmiany interpretacji takich przepis'w prawa przez organy je stosuj#ce, skutkuj#cych w szczeg'lno!ci
powstaniem dodatkowych obci#&e( podatkowych, op$at lub innych !wiadcze( o podobnym charakterze. W takim przypadku wynagrodzenie nale&ne Finansuj#cemu na podstawie Umowy ulega
odpowiedniemu podwy&szeniu.
5.12
Finansuj#cemu przys$uguje prawo podwy&szenia Rat Leasingowych w przypadku zmian ceny nabycia Przedmiotu Leasingu, je&eli zmiany te nast#pi# w okresie od daty podpisania
Umowy przez Finansuj#cego do dnia przekazania Przedmiotu Leasingu Korzystaj#cemu do u&ywania, z zastrze&eniem, &e podwy&szenie Rat Leasingowych b)dzie adekwatne do skutk'w
finansowych wynikaj#cych z takiej zmiany ceny.
5.13
Wada lub uszkodzenie Przedmiotu Leasingu lub inna okoliczno!" wy$#czaj#ca lub ograniczaj#ca mo&liwo!" korzystania przez Korzystaj#cego z Przedmiotu Leasingu nie zwalnia
Korzystaj#cego z obowi#zku p$acenia Rat Leasingowych, chyba &e wady te powsta$y wskutek okoliczno!ci, za kt're odpowiedzialno!" ponosi Finansuj#cy.
5.14
Za ka&d# czynno!" okre!lon# w Tabeli Op$at i Prowizji Finansuj#cego, Finansuj#cy mo&e ka&dorazowo obci#&y" Korzystaj#cego op$at# administracyjn#, kt'rej minimalna wysoko!"
zosta$a okre!lona w Tabeli Op$at i Prowizji Finansuj#cego, w kt'rym to wypadku Korzystaj#cy b)dzie zobowi#zany do zap$aty takiej op$aty administracyjnej powi)kszonej o kwot) nale&nego
podatku od towar'w i us$ug wed$ug obowi#zuj#cej stawki. W celu unikni)cia w#tpliwo!ci Strony zgodnie postanawiaj#, &e Finansuj#cy nie jest zobowi#zany do podejmowania czynno!ci
okre!lonych w Tabeli Op$at i Prowizji Finansuj#cego. W wypadku szczeg'lnie du&ego nak$adu prac Finansuj#cego wykonanych w zwi#zku ze zmian# Umowy, Finansuj#cy mo&e jednostronnie
ustali" wy&sz# op$at) administracyjn# ni& op$ata minimalna okre!lona w Tabeli Op$at i Prowizji i obci#&y" j# Korzystaj#cego. Ponadto, Korzystaj#cy pokryje Finansuj#cemu koszty ubezpieczenia
Przedmiotu Leasingu. Finansuj#cy obci#&y Korzystaj#cego kosztami ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu bez w$asnej mar&y.
5.15
Korzystaj#cy uiszcza" b)dzie wszelkie p$atno!ci wynikaj#ce z Umowy oraz niniejszych Og'lnych Warunk'w Leasingu na rachunek bankowy Finansuj#cego wskazany w % 2.16
Umowy lub na inny rachunek, kt'ry Finansuj#cy wska&e Korzystaj#cemu na pi!mie (np. na fakturze lub nocie). Za dat) dokonania p$atno!ci uznaje si) dat) uznania rachunku bankowego
Finansuj#cego. W przypadku op'+nienia p$atno!ci wi)kszego ni& 10 (dziesi)") dni, Finansuj#cy mo&e wystawi" Korzystaj#cemu: (i) ponaglenie, a nast)pnie lub niezale&nie (ii) pisemne wezwanie
do zap$aty, w kt'rych to wypadkach Korzystaj#cy b)dzie zobowi#zany do zap$aty dodatkowej op$aty administracyjnej okre!lonej w Tabeli Op$at i Prowizji Finansuj#cego powi)kszonej o kwot)
nale&nego podatku od towar'w i us$ug wed$ug obowi#zuj#cej stawki (od ka&dego ponaglenia oraz od ka&dego pisemnego wezwania). Finansuj#cy b)dzie uprawniony do naliczania odsetek za
okres op'+nienia w wysoko!ci odsetek maksymalnych za op'+nienie.
5.16
Bez wzgl)du na wskazania Korzystaj#cego Finansuj#cy mo&e zaliczy" !wiadczenia Korzystaj#cego w pierwszej kolejno!ci na zaspokojenie nale&no!ci ubocznych, a nast)pnie na
poczet nale&no!ci g$'wnych, pocz#wszy od nale&no!ci najdawniej wymagalnej, nawet w'wczas gdy taka nale&no!" by$aby przedawniona. Finansuj#cy ma prawo dowolnie zalicza" wp$aty
dokonywane przez Korzystaj#cego na poczet wymagalnych nale&no!ci wynikaj#cych z innych um'w zawartych z Korzystaj#cym (w szczeg'lno!ci um'w leasingu i um'w po&yczki) i nie jest
zwi#zany wskazaniami Korzystaj#cego w tym zakresie. Zaliczenie !wiadczenia Korzystaj#cego na poczet danej nale&no!ci na podstawie niniejszego % 5.16 nie wymaga o!wiadczenia
Finansuj#cego.
5.17
Strony wy$#czaj# prawo Korzystaj#cego do jednostronnego potr#cenia jakichkolwiek wierzytelno!ci Korzystaj#cego w stosunku do Finansuj#cego z wierzytelno!ciami
przys$uguj#cymi Finansuj#cemu wzgl)dem Korzystaj#cego na podstawie Umowy lub niniejszych Og'lnych Warunk'w Leasingu.
5.18
Ewentualne nadp$aty b)d# wed$ug swobodnego uznania Finansuj#cego: (i) zaliczane na poczet przysz$ych Rat Leasingowych z zastrze&eniem postanowie( %5.16, kt're w ka&dym
wypadku b)d# mia$y zastosowanie; (ii) zatrzymywane na koncie Finansuj#cego do czasu wymagalno!ci kolejnych Rat Leasingowych lub innych p$atno!ci nale&nych na podstawie Umowy lub
niniejszych Og'lnych Warunk'w Leasingu; (iii) zwracane na konto Korzystaj#cego. Nadp$aty nie b)d# oprocentowane. Korzystaj#cy nie b)dzie m'g$ r'wnie& domaga" si) obni&enia Rat
Leasingowych z powodu ich wcze!niejszego uiszczenia.
5. 19
Finansuj#cy ma prawo obci#&y" Korzystaj#cego kosztami dzia$a( windykacyjnych (w tym kosztami pomocy prawnej) podejmowanych przez Finansuj#cego w zwi#zku z Umow#,
zar'wno w trakcie trwania Umowy jak i po jej rozwi#zaniu.
! 5a. Zabezpieczenia
5a.1
Je&eli Umowa nie stanowi inaczej, w celu zabezpieczenia roszcze( Finansuj#cego wynikaj#cych z Umowy, Korzystaj#cy wystawi i wr)czy Finansuj#cemu, najp'+niej w momencie
podpisania Umowy, weksel w$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 pozostaj#ca w zwi#zku ma$&e(skim, weksel winien zosta" dodatkowo por)czony przez ma$&onka tej osoby
fizycznej, chyba &e mi)dzy ma$&onkami istnieje rozdzielno!" maj#tkowa.
Nadto, w przypadku gdy Korzystaj#cy, kt'ry by$ zobowi#zany do wystawienia weksla, ulega przekszta$ceniu lub podzia$owi, wystawi on i wr)czy Finansuj#cemu, 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:
5a.1.1
gdy Korzystaj#cym s# wsp'lnicy sp'$ki cywilnej i nast#pi przekszta$cenie Korzystaj#cego w sp'$k) handlow#, Korzystaj#cy wystawi nowy weksel por)czony przez dotychczasowych
wsp'lnik'w sp'$ki cywilnej;
5a.1.2
gdy Korzystaj#cym jest osoba fizyczna i nast#pi przekszta$cenie Korzystaj#cego w sp'$k) kapita$ow#, Korzystaj#cy wystawi nowy weksel por)czony przez t) osob) fizyczn#; *
5a.1.3
gdy Korzystaj#cym jest sp'$ka kapita$owa i nast#pi podzia$ Korzystaj#cego, sp'$ka kt'rej w planie podzia$u zosta$a przypisana Umowa (nowy Korzystaj#cy) wystawi nowy weksel
por)czony przez wszystkie sp'$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$a wykre!leniu z rejestru;
5a.1.4
gdy Korzystaj#cym jest sp'$ka osobowa i nast#pi przekszta$cenie Korzystaj#cego w sp'$k) kapita$ow#, Korzystaj#cy wystawi nowy weksel por)czony przez dotychczasowych
wsp'lnik'w sp'$ki osobowej ponosz#cych nieograniczon# odpowiedzialno!" za zobowi#zania sp'$ki przekszta$canej;
5a.1.5
gdy Korzystaj#cym jest sp'$ka kapita$owa i nast#pi przekszta$cenie Korzystaj#cego w sp'$k) osobow#, Korzystaj#cy wystawi nowy weksel por)czony przez wsp'lnik'w sp'$ki
osobowej ponosz#cych nieograniczon# odpowiedzialno!" za zobowi#zania sp'$ki przekszta$conej;
5a.1.6
gdy Korzystaj#cym jest sp'$ka osobowa, w kt'rej nie wszyscy wsp'lnicy ponosz# nieograniczon# odpowiedzialno!" za zobowi#zania sp'$ki i nast#pi przekszta$cenie Korzystaj#cego
w sp'$k) osobow#, w kt'rej wszyscy wsp'lnicy ponosz# nieograniczon# odpowiedzialno!" za zobowi#zania sp'$ki, Korzystaj#cy wystawi nowy weksel por)czony przez wszystkich wsp'lnik'w;
5a.1.7
niezale&nie od wymog'w przewidzianych powy&ej nowy weksel winien by" tak&e por)czony przez podmioty, kt're dotychczas ponosi$y wzgl)dem Finansuj#cego odpowiedzialno!"
wekslow#.
Niewystawienie przez Korzystaj#cego nowego weksla wed$ug zasad okre!lonych powy&ej stanowi" b)dzie istotne naruszenie Umowy uzasadniaj#ce skorzystanie przez Finansuj#cego z prawa jej
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku wypowiedzenia zastosowanie b)dzie mia$ %13.3.
5a.2
W przypadku - nie wywi#zywania si) przez Korzystaj#cego z zobowi#za( wynikaj#cych z Umowy, Finansuj#cy b)dzie mia$ prawo &#da" od Korzystaj#cego ustanowienia innych
zabezpiecze(. Nie ustanowienie takich zabezpiecze( przez Korzystaj#cego stanowi istotne naruszenie Umowy uzasadniaj#ce skorzystanie przez Finansuj#cego z prawa jej wypowiedzenia.
! 6.

Prawo w%asno"ci, zakaz cesji

6.1
Przedmiot Leasingu pozostaje w$asno!ci# Finansuj#cego przez ca$y czas trwania Umowy.*
6.2
Korzystaj#cy nie jest uprawniony do: (i) obci#&ania Przedmiotu Leasingu prawami os'b trzecich oraz (ii) przenoszenia na osoby trzecie jakichkolwiek praw lub obowi#zk'w
wynikaj#cych z niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Finansuj#cego wyra&onej pod rygorem niewa&no!ci na pi!mie.
6.3
Wniosek o wyra&enie przez Finansuj#cego zgody na przeniesienie praw i obowi#zk'w Korzystaj#cego wynikaj#cych z Umowy musi by" z$o&ony w formie pisemnej, wed$ug wzoru
przedstawionego przez Finansuj#cego. Finansuj#cy do$o&y stara(, aby odpowied+ na wniosek zosta$a udzielona w ci#gu 10 (dziesi)ciu) dni od dor)czenia wniosku Finansuj#cemu. Brak
odpowiedzi Finansuj#cego w tym terminie poczytywany b)dzie jako odmowa udzielenia zgody. W przypadku gdy zgoda Finansuj#cego zostanie wydana po up$ywie 10 (dziesi)ciu) dni od
dor)czenia wniosku Finansuj#cemu, przeniesienie praw i obowi#zk'w Korzystaj#cego wynikaj#cych z Umowy na osob) trzeci# wymaga" b)dzie dodatkowego o!wiadczenia Korzystaj#cego o
podtrzymaniu wniosku o przeniesienie. Zgoda Finansuj#cego mo&e mie" charakter warunkowy, gdzie warunkiem jej skuteczno!ci b)dzie w szczeg'lno!ci wym'g, aby Korzystaj#cy pozosta$
odpowiedzialny za wykonanie Umowy tak&e po przeniesieniu praw i obowi#zk'w z niej wynikaj#cych na osob) trzeci#. W razie wyra&enia przez Finansuj#cego zgody na przeniesienie praw i
obowi#zk'w wynikaj#cych z Umowy, Finansuj#cy, Korzystaj#cy oraz osoba trzecia, na kt'r# przechodz# prawa i obowi#zki Korzystaj#cego zawr# pisemne porozumienie wed$ug wzoru
przedstawionego przez Finansuj#cego, w kt'rym zostanie w szczeg'lno!ci okre!lony dzie(, w kt'rym przeniesienie praw i obowi#zk'w wywrze skutek. Z tytu$u czynno!ci zwi#zanych z
przeniesieniem praw i obowi#zk'w wynikaj#cych z Umowy Finansuj#cy obci#&y Korzystaj#cego op$at# za udzielenie przez Finansuj#cego zgody na przeniesienie przez Korzystaj#cego praw i
obowi#zk'w z Umowy okre!lon# w %5.1 lit. d).
! 7.

Amortyzacja

Przedmiot Leasingu amortyzowany jest dla cel'w podatkowych przez Korzystaj#cego jedynie w'wczas, gdy Strony w spos'b wyra+ny postanowi# tak w Umowie. W przypadku braku
stosownego zapisu w Umowie odpisy amortyzacyjne Przedmiotu Leasingu dla cel'w podatkowych dokonywane s# przez Finansuj#cego.

OWL /maj 2019/

4/9

! 8.

Gwarancja i r'kojmia

8.1
Finansuj#cy nie odpowiada wobec Korzystaj#cego za wady fizyczne lub prawne Przedmiotu Leasingu (chyba &e wady te powsta$y wskutek okoliczno!ci, za kt're odpowiedzialno!"
ponosi Finansuj#cy), ani za zgodno!" Przedmiotu Leasingu z postanowieniami Umowy Dostawy. Z chwil# zawarcia Umowy Dostawy na Korzystaj#cego przechodz# uprawnienia Finansuj#cego
wzgl)dem Dostawcy z tytu$u wad Przedmiotu Leasingu, za wyj#tkiem prawa do odst#pienia od Umowy Dostawy.
8.1a
Finansuj#cy mo&e skorzysta" z prawa odst#pienia od Umowy Dostawy z tytu$u wad Przedmiotu Leasingu jedynie na pisemne uzasadnione &#danie Korzystaj#cego. Do &#dania
Korzystaj#cy do$#czy dowody potwierdzaj#ce zasadno!" odst#pienia. Finansuj#cy odst#pi od Umowy Dostawy po spe$nieniu nast)puj#cych warunk'w: (i) podpisanie przez Korzystaj#cego
porozumienia o rozwi#zaniu Umowy; (ii) zap$ata przez Korzystaj#cego - tytu$em wynagrodzenia za us$ugi leasingowe - wszystkich Rat Leasingowych przewidzianych w Umowie za ca$y
podstawowy Okres Leasingu, a niezap$aconych dotychczas wraz z Warto!ci# Ko(cow#, zdyskontowanych stawk# r'wn# po$owie Stawki Bazowej obowi#zuj#cej w dniu rozwi#zania Umowy.
8.1b
W przypadku odst#pienia przez Finansuj#cego od Umowy Dostawy zgodnie z % 8.1a powy&ej: (i) Finansuj#cy przeleje na Korzystaj#cego roszczenia Finansuj#cego wobec Dostawcy
wynikaj#ce z odst#pienia od Umowy Dostawy. Wszelkie koszty zwi#zane z dochodzeniem od Dostawcy przelanych roszcze( oraz ryzyko niezaspokojenia przelanych roszcze( obci#&aj# wy$#cznie
Korzystaj#cego; (ii) Korzystaj#cy dokona, na w$asny koszt i niebezpiecze(stwo, zwrotu Przedmiotu Leasingu do Dostawcy. Do momentu zwrotu Przedmiot Leasingu b)dzie przechowywany przez
Korzystaj#cego na jego koszt i niebezpiecze(stwo, bez prawa podnoszenia jakichkolwiek roszcze( wobec Finansuj#cego; (iii) Korzystaj#cy zobowi#zuje si) zwolni" Finansuj#cego z wszelkich
zobowi#za( wzgl)dem Dostawcy zwi#zanych z odst#pieniem od Umowy Dostawy lub b)d#cych efektem uznania odst#pienia za bezskuteczne. Je&eli Dostawca w zwi#zku z odst#pieniem od
Umowy Dostawy wyst#pi wobec Finansuj#cego na drog) s#dow#, Korzystaj#cy pokryje wszelkie koszty Finansuj#cego zwi#zane z post)powaniem s#dowym, a tak&e wska&e Finansuj#cemu
pe$nomocnika, kt'remu Finansuj#cy udzieli pe$nomocnictwa procesowego. W wypadku wskazania pe$nomocnika procesowego koszt oraz ryzyka zwi#zane z jego dzia$aniami i zaniechaniami
obci#&aj# wy$#cznie Korzystaj#cego. Finansuj#cy nie ponosi odpowiedzialno!ci wobec Korzystaj#cego za wynik post)powania s#dowego, nawet je&eli Korzystaj#cy nie wska&e pe$nomocnika
procesowego; (iv) w przypadku, gdyby odst#pienie od Umowy Dostawy okaza$o si) nieskuteczne, Finansuj#cy i Korzystaj#cy dokonaj# ponownego rozliczenia Umowy uwzgl)dniaj#c mo&liwo!"
przeniesienia na Korzystaj#cego w$asno!ci Przedmiotu Leasingu, chyba &e takie przeniesienie b)dzie powodowa$o ryzyka podatkowe po stronie Finansuj#cego.
8.2
Korzystaj#cy zobowi#zuje si) do zapoznania si) we w$asnym zakresie i post)powania zgodnie z warunkami Umowy Dostawy oraz zaleceniami Dostawcy lub producenta dotycz#cymi
u&ywania, serwisu, okresowych przegl#d'w i konserwacji Przedmiotu Leasingu. Korzystaj#cy ponosi odpowiedzialno!" wzgl)dem Finansuj#cego za utrat) uprawnie( z tytu$u wad Przedmiotu
Leasingu wskutek post)powania niezgodnego z warunkami i zaleceniami, o kt'rych mowa powy&ej.
8.3
Korzystaj#cy jest zobowi#zany do niezw$ocznego pisemnego poinformowania Finansuj#cego o wszelkich okoliczno!ciach uzasadniaj#cych odpowiedzialno!" Dostawcy lub
producenta z tytu$u r)kojmi lub gwarancji albo stanowi#cych niewykonanie lub nienale&yte wykonanie Umowy Dostawy.
8.4
Dochodzenie roszcze( wynikaj#cych z gwarancji lub r)kojmi, jak r'wnie& jakiekolwiek przerwy w u&ytkowaniu Przedmiotu Leasingu nie maj# wp$ywu na obowi#zek terminowego
uiszczania przez Korzystaj#cego Rat Leasingowych i wszelkich innych p$atno!ci oraz wykonywania innych jego zobowi#za( wynikaj#cych z Umowy lub niniejszych Og'lnych Warunk'w Leasingu.
*
! 9. U(ywanie Przedmiotu Leasingu
9.1
Finansuj#cy nie ponosi odpowiedzialno!ci za wykonanie przez Dostawc) obowi#zku wydania Przedmiotu Leasingu w stanie zdatnym do u&ytku ani do utrzymywania go w takim
stanie w trakcie Umowy. Utrzymywanie Przedmiotu Leasingu w stanie zdatnym do u&ytku oraz dokonywanie jakichkolwiek napraw Przedmiotu Leasingu oraz innych nak$ad'w koniecznych jest
obowi#zkiem Korzystaj#cego i odbywa si) ca$kowicie na jego koszt w autoryzowanych punktach serwisowych. Korzystaj#cy ma r'wnie& obowi#zek dokonywania na w$asny koszt wszelkich bada(
technicznych Przedmiotu Leasingu, je&eli ich przeprowadzenie jest obowi#zkowe lub po&#dane. W przypadku, gdy Przedmiot Leasingu podlega obowi#zkowi rejestracji, Korzystaj#cy jest
wy$#cznie odpowiedzialny i ponosi wy$#czne ryzyko braku mo&liwo!ci skutecznej rejestracji Przedmiotu Leasingu, chyba, &e brak rejestracji nast#pi$ z przyczyn zawinionych przez Finansuj#cego.
W szczeg'lno!ci Korzystaj#cy nie b)dzie podnosi$ wzgl)dem Finansuj#cego &adnych roszcze( z tytu$u braku dokonania skutecznej rejestracji Przedmiotu Leasingu czy z tytu$u braku mo&liwo!ci
korzystania z Przedmiotu Leasingu zgodnie z jego przeznaczeniem.
9.2
Przedmiot Leasingu jest przeznaczony do wy$#cznego u&ytku Korzystaj#cego. Korzystaj#cy nie jest uprawniony do oddania Przedmiotu Leasingu do u&ywania osobie trzeciej, chyba
&e uzyska zgod) Finansuj#cego wyra&on# pod rygorem niewa&no!ci na pi!mie. W razie takiego oddania Przedmiotu Leasingu osobie trzeciej zar'wno Korzystaj#cy, jak i osoba trzecia s#
odpowiedzialni wzgl)dem Finansuj#cego za to, &e Przedmiot Leasingu b)dzie u&ywany zgodnie z obowi#zkami wynikaj#cymi z Umowy i niniejszych Og'lnych Warunk'w Leasingu. Finansuj#cy
mo&e uzale&ni" wydanie zgody na oddanie Przedmiotu Leasingu osobie trzeciej od zap$aty zwy&ki sk$adki ubezpieczeniowej.
9.3
Korzystaj#cy zobowi#zuje si) do sprawowania nale&ytej pieczy nad Przedmiotem Leasingu i korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, obowi#zuj#cymi przepisami,
zasadami wsp'$&ycia spo$ecznego oraz w spos'b nie naruszaj#cy dobrych obyczaj'w i nie szkodz#cy publicznemu wizerunkowi Finansuj#cego.
9.4
Finansuj#cemu przys$uguje prawo kontroli Przedmiotu Leasingu w okre!lonym przez niego terminie w ramach zwyk$ego czasu pracy przedsi)biorstwa Korzystaj#cego, a
Korzystaj#cy zobowi#zany jest umo&liwi" przeprowadzenie kontroli.
9.5
Bez uprzedniej zgody Finansuj#cego wyra&onej pod rygorem niewa&no!ci na pi!mie Korzystaj#cy nie jest uprawniony do: (i) dokonywania zmiany charakteru, przeznaczenia lub
budowy Przedmiotu Leasingu; (ii) zmiany sposobu u&ywania Przedmiotu Leasingu okre!lonego w Umowie, a gdy Umowa tego nie okre!la, do u&ywania Przedmiotu Leasingu w spos'b inny ni&
odpowiadaj#cy jego normalnym w$a!ciwo!ciom i przeznaczeniu; (iii) $#czenia Przedmiotu Leasingu z innymi przedmiotami. Jakikolwiek przedmiot zainstalowany w Przedmiocie Leasingu lub w
inny spos'b do niego do$#czony, zostanie na &#danie Finansuj#cego od$#czony przez Korzystaj#cego, lecz nie p'+niej ni& w dacie zwrotu Przedmiotu Leasingu. W przypadku, gdy od$#czenie
takiego przedmiotu nie b)dzie mo&liwe bez uszczerbku dla Przedmiotu Leasingu, nale&y uzna", i& przedmiot taki staje si) cz)!ci# sk$adow# Przedmiotu Leasingu i jako taki stanowi w$asno!"
Finansuj#cego bez prawa Korzystaj#cego do &#dania zwrotu jego warto!ci.
9.6
Korzystaj#cy ponosi wy$#czn# odpowiedzialno!" wobec os'b trzecich z tytu$u szk'd wyrz#dzonych przez Przedmiot Leasingu lub powsta$ych w zwi#zku z jego u&ywaniem, a w
szczeg'lno!ci Korzystaj#cy zobowi#zuje si) przej#" odpowiedzialno!" z tytu$u zg$oszonych przeciw Finansuj#cemu roszcze( odszkodowawczych za szkody, o kt'rych mowa powy&ej. Je!li takie
roszczenie zostanie zg$oszone przeciw Finansuj#cemu, Korzystaj#cy zobowi#zuje si) na w$asny koszt wst#pi" na miejsce Finansuj#cego w ka&dym mo&liwym aspekcie i zaspokoi" uzasadnione
roszczenia poszkodowanych os'b. W przypadku, gdy to Finansuj#cy b)dzie zobowi#zany zaspokoi" poszkodowanego na mocy wyroku s#dowego, innego tytu$u wykonawczego, b#d+ ugody,
Korzystaj#cy zobowi#zuje si) zwr'ci" Finansuj#cemu zap$acon# poszkodowanemu kwot) wraz z poniesionymi przez Finansuj#cego kosztami (w tym kosztami s#dowymi i pe$nymi kosztami
zast)pstwa procesowego) w terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania przez Finansuj#cego.
9.7
Korzystaj#cy nie ma prawa do zmiany miejsca po$o&enia lub czasowego u&ywania Przedmiotu Leasingu bez uprzedniej zgody Finansuj#cego wyra&onej pod rygorem niewa&no!ci na
pi!mie, kt'rej udzielenia Finansuj#cy nie odm'wi bez uzasadnionych powod'w. Odno!nie do Przedmiot'w Leasingu b)d#cych !rodkami transportu maj# zastosowanie nast)puj#ce zasady: (i) o
wszelkich zmianach miejsca sta$ego po$o&enia Przedmiotu Leasingu, Korzystaj#cy natychmiast poinformuje Finansuj#cego na pi!mie; (ii) na ka&de &#danie Finansuj#cego Korzystaj#cy jest
zobowi#zany do natychmiastowego udzielenia informacji o aktualnym miejscu po$o&enia Przedmiotu Leasingu; (iii) na u&ywanie Przedmiotu Leasingu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
wymagana jest uprzednia zgoda Finansuj#cego wyra&ona pod rygorem niewa&no!ci na pi!mie.
! 10. Okres Leasingu
Okres leasingu rozpoczyna si) w najwcze!niejszej z nast)puj#cych dat: (i) w dniu wymagalno!ci Pierwszej Raty; (ii) w dniu, w kt'rym Finansuj#cy dokona$ na rzecz Dostawcy zap$aty ceny za
Przedmiot Leasingu; (iii) w dniu wydania Przedmiotu Leasingu. Okres leasingu ko(czy si) w dniu up$ywu liczby miesi)cy wskazanej w % 2.13b Umowy licz#c od dnia wydania Przedmiotu
Leasingu, nie wcze!niej jednak ni& w dacie wymagalno!ci ostatniej Raty Leasingowej zgodnie z obowi#zuj#cym Harmonogramem Rat Leasingowych z uwzgl)dnieniem jego ewentualnych zmian
uzgodnionych przez Strony lub dokonanych na podstawie % 4.2 i innych postanowie( niniejszych Og'lnych Warunk'w Leasingu (,Okres Leasingu-).
Druga Rata Leasingowa jest p$atna w miesi#cu nast)puj#cym po miesi#cu, w kt'rym Korzystaj#cy odebra$ Przedmiot Leasingu, albo po miesi#cu, w kt'rym nast#pi$a p$atno!" za Przedmiot
Leasingu na rzecz Dostawcy. W przypadku, gdy Przedmiot Leasingu nie zosta$ wydany Korzystaj#cemu z przyczyn, za kt're odpowiedzialno!" ponosi Korzystaj#cy lub Dostawca, p$atno!ci
nast)pnych rat nast)puj# od dnia, w kt'rym mia$ nast#pi" termin dostawy Przedmiotu Leasingu okre!lony w Umowie. W przypadku, gdy Przedmiot Leasingu podlega obowi#zkowi rejestracji, na
termin p$atno!ci Drugiej Raty Leasingowej nie ma wp$ywu brak skutecznej rejestracji Przedmiotu Leasingu na rzecz Finansuj#cego, chyba, &e brak skutecznej rejestracji jest nast)pstwem
okoliczno!ci zawinionych przez Finansuj#cego.
! 11. Ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu oraz Ubezpieczenie na (ycie
11.1
O ile inaczej nie ustalono w warunkach Umowy, Przedmiot Leasingu b)dzie ubezpieczony przez Finansuj#cego na koszt Korzystaj#cego od pierwszego dnia roboczego
nast)puj#cego po dniu otrzymania przez Finansuj#cego Protoko$u Odbioru Przedmiotu Leasingu do dnia zako(czenia leasingu, a w razie op'+nienia zwrotu Przedmiotu Leasingu, o kt'rym mowa
w %14.6, tak&e w okresie tego op'+nienia. W okresie od dnia przekazania Korzystaj#cemu Przedmiotu Leasingu przez Dostawc) do dnia otrzymania przez Finansuj#cego Protoko$u Odbioru
Przedmiotu Leasingu w$#cznie, Przedmiot Leasingu b)dzie ubezpieczony przez Korzystaj#cego na rzecz Finansuj#cego do jego pe$nej warto!ci od wszelkich ryzyk. W okresie, o kt'rym mowa w
zdaniu poprzednim, ubezpieczenie winno obejmowa" w szczeg'lno!ci za$adunek, roz$adunek, transport, instalacj) i monta& Przedmiotu Leasingu.
W przypadku, gdy Przedmiot Leasingu podlega obowi#zkowi rejestracji oraz obowi#zkowemu ubezpieczeniu OC, Przedmiot Leasingu zostanie ubezpieczony przez Finansuj#cego od dnia jego
rejestracji. W przypadku, gdy Przedmiot Leasingu zostanie przekazany Korzystaj#cemu przez Dostawc) przed jego zarejestrowaniem, w okresie od dnia przekazania Przedmiotu Leasingu
Korzystaj#cemu do dnia rejestracji Przedmiotu Leasingu w$#cznie, Przedmiot Leasingu b)dzie ubezpieczony przez Korzystaj#cego na rzecz Finansuj#cego do jego pe$nej warto!ci od wszelkich
ryzyk. W okresie, o kt'rym mowa w zdaniu poprzednim ubezpieczenie winno obejmowa" w szczeg'lno!ci za$adunek, roz$adunek oraz transport, Przedmiotu Leasingu.
Korzystaj#cy b)dzie zwraca$ Finansuj#cemu wszelkie koszty us$ug ubezpieczeniowych wed$ug zasad okre!lonych w niniejszym %11, przy czym wysoko!" ubezpieczenia, koszty wyceny
Przedmiotu Leasingu (o ile b)dzie ona wymagana przez zak$ad ubezpiecze() oraz spos'b zwrotu koszt'w b)d# uzale&nione od wymaga( rynku ubezpieczeniowego i danego zak$adu
ubezpiecze(. W ka&dym wypadku Przedmiot Leasingu b)dzie ubezpieczony w pe$nym zakresie odpowiadaj#cym najlepszej praktyce rynkowej, u renomowanego ubezpieczyciela na warunkach
okre!lonych przez Finansuj#cego. Korzystaj#cy jest zobowi#zany do zapoznania si) z warunkami umowy ubezpieczenia oraz og'lnymi warunkami ubezpieczenia maj#cymi zastosowanie do
ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu (w tym wszelkimi zmianami wprowadzanymi w przysz$o!ci do tych&e warunk'w).
11.2
W przypadku, gdy Przedmiot Leasingu jest !rodkiem transportu, obj)ty on b)dzie ubezpieczeniem w pe$nym zakresie (AC, OC, NW). Finansuj#cy dostarczy Korzystaj#cemu kopie
polis ubezpieczeniowych AC, NW oraz orygina$ polisy OC lub za!wiadczenie z zak$adu ubezpiecze( o ubezpieczeniu OC.
11.2a
Je&eli w Umowie zosta$ wybrany ,Wariant I - standardowy-, obowi#zuj# nast)puj#ce zasady ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu: (i) Przedmiot Leasingu zostanie ubezpieczony
przez Finansuj#cego na koszt Korzystaj#cego; (ii) umowy ubezpieczenia b)d# zawierane na okres jednego roku; (iii) Finansuj#cy obci#&y Korzystaj#cego wszelkimi kosztami ubezpieczenia
zgodnie z wymaganiami prawa podatkowego; (iv) najp'+niej na 7 (siedem) dni przed up$ywem ostatniego rocznego okresu ubezpieczenia Korzystaj#cy poinformuje Finansuj#cego na pi!mie, czy
po up$ywie okresu ubezpieczenia Przedmiot Leasingu ma by" obj)ty dotychczasowym ubezpieczeniem, czy te& Korzystaj#cy b)dzie ubezpiecza$ Przedmiot Leasingu we w$asnym zakresie; (v)
je&eli w w/w terminie Korzystaj#cy poinformuje Finansuj#cego, &e b)dzie ubezpiecza$ Przedmiot Leasingu we w$asnym zakresie, Korzystaj#cy b)dzie zobowi#zany zawrze" stosowne umowy
ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami i standardami okre!lonymi w % 11.1 i 11.2. Ubezpieczenie winno obejmowa" okres od momentu up$ywu ostatniego rocznego okresu ubezpieczenia. W
okresie do dnia nabycia przez Korzystaj#cego prawa w$asno!ci Przedmiotu Leasingu Finansuj#cy winien by" wskazany w umowie ubezpieczenia jako ubezpieczony. Koszty takiego ubezpieczenia
ponosi Korzystaj#cy. Korzystaj#cy jest zobowi#zany dostarczy" Finansuj#cemu polis) wraz z dowodem zap$aty pe$nej wysoko!ci sk$adki ubezpieczeniowej za ca$y okres ubezpieczenia najp'+niej
na 5 (pi)") dni od rozpocz)cia okresu ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu oraz aktualnie obowi#zuj#ce og'lne warunki ubezpieczenia stosowane przez danego ubezpieczyciela. W przypadku, gdy
Korzystaj#cy nie przedstawi Finansuj#cemu dokumentacji potwierdzaj#cej zawarcie wymaganych um'w ubezpieczenia wraz z dowodem zap$aty sk$adki ubezpieczeniowej zgodnie z
postanowieniami Umowy lub Og'lnych Warunk'w Leasingu, Finansuj#cy b)dzie upowa&niony do podj)cia dzia$a( celem ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu oraz obci#&enia Korzystaj#cego
kosztami takiego ubezpieczenia; (vi) je&eli w w/w terminie Korzystaj#cy poinformuje Finansuj#cego, &e Przedmiot Leasingu ma by" obj)ty dotychczasowym ubezpieczeniem, lub je&eli w w/w
terminie Finansuj#cy nie uzyska od Korzystaj#cego stosownych informacji dotycz#cych sposobu ubezpieczenia, Finansuj#cy dokona przed$u&enia um'w ubezpieczenia na kolejny okres 12
(dwunastu) miesi)cy. Kosztami ubezpieczenia, tak&e za okres przypadaj#cy po zako(czeniu Okresu Leasingu, Finansuj#cy obci#&y Korzystaj#cego zgodnie z wymaganiami prawa podatkowego.
W razie nabycia przez Korzystaj#cego w$asno!ci Przedmiotu Leasingu: a) umowy ubezpieczenia w zakresie AC i NW - na &yczenie Korzystaj#cego - zostan# rozwi#zane, a Finansuj#cy przeka&e
Korzystaj#cemu sk$adk) zwr'con# przez ubezpieczyciela; b) umowy ubezpieczenia OC b)d# mog$y by" wypowiedziane przez Korzystaj#cego zgodnie z w$a!ciwymi przepisami; (vii) je&eli w
momencie nabycia przez Finansuj#cego Przedmiotu Leasingu od Dostawcy Przedmiot Leasingu by$ przedmiotem umowy ubezpieczenia OC, Korzystaj#cy jest wy$#cznie odpowiedzialny za
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wypowiedzenie tej umowy ubezpieczenia. W szczeg'lno!ci Korzystaj#cy jest obowi#zany uzyska" i przekaza" Finansuj#cemu wszelkie informacje niezb)dne do z$o&enia o!wiadczenia o
wypowiedzeniu. Wszelkimi kosztami poniesionymi przez Finansuj#cego wskutek niedokonania wypowiedzenia Finansuj#cy obci#&y Korzystaj#cego zgodnie z wymaganiami prawa podatkowego.
11.2b
Je&eli w Umowie zosta$ wybrany ,Wariant II - Korzystaj#cy-, obowi#zuj# nast)puj#ce zasady ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu: (i) przez ca$y okres trwania Umowy Korzystaj#cy
zobowi#zany jest do ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu od wszelkich ryzyk oraz zgodnie z wymaganiami i standardami okre!lonymi w % 11.1 i 11.2. Ubezpieczenie winno obejmowa" okres od
momentu przekazania Korzystaj#cemu Przedmiotu Leasingu przez Dostawc). Ubezpieczenie winno obejmowa" w szczeg'lno!ci za$adunek, roz$adunek, transport, instalacj) i monta& Przedmiotu
Leasingu. Korzystaj#cy jest zobowi#zany do podejmowania na w$asny koszt wszelkich dzia$a( koniecznych do zawarcia i utrzymywania w mocy ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu oraz do
poniesienia koszt'w tego ubezpieczania; (ii) Przedmiot Leasingu zostanie ubezpieczony do jego pe$nej warto!ci, przy czym suma ubezpieczenia nie mo&e by" ni&sza ni& suma cz)!ci kapita$owej
Rat Leasingowych pozostaj#cych do zap$aty powi)kszonych o Warto!" Ko(cow# Przedmiotu Leasingu; (iii) umowa ubezpieczenia winna by" zawarta z ubezpieczycielem wybranym przez
Korzystaj#cego przy uwzgl)dnieniu kryteri'w przekazanych przez Finansuj#cego Korzystaj#cemu przed zawarciem Umowy; Korzystaj#cy ponosi odpowiedzialno!" za wyb'r ubezpieczyciela; (iv)
w umowie ubezpieczenia Finansuj#cy b)dzie wskazany jako ubezpieczony; (v) Korzystaj#cy jest zobowi#zany dostarczy" Finansuj#cemu polis) wraz z dowodem zap$aty pe$nej wysoko!ci sk$adki
ubezpieczeniowej za ca$y okres ubezpieczenia najp'+niej do ostatniego dnia roboczego obj)tego wygasaj#c# polis# oraz aktualnie obowi#zuj#ce og'lne warunki ubezpieczenia stosowane przez
danego ubezpieczyciela; (vi) w przypadku, gdy Korzystaj#cy naruszy swoje obowi#zki wynikaj#ce z punkt'w (i)-(v) powy&ej lub inne zobowi#zania dotycz#ce ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu
wynikaj#ce z niniejszych Og'lnych Warunk'w Leasingu, a w szczeg'lno!ci Korzystaj#cy nie przedstawi Finansuj#cemu dokumentacji potwierdzaj#cej zawarcie wymaganych um'w ubezpieczenia
wraz z dowodem zap$aty sk$adki ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami Umowy lub Og'lnych Warunk'w Leasingu, Finansuj#cy b)dzie upowa&niony do: (a) podj)cia dzia$a( celem
ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu oraz obci#&enia Korzystaj#cego kosztami takiego ubezpieczenia oraz innymi poniesionymi przeze( kosztami lub (b) wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym; (vii) Finansuj#cy ma prawo obci#&a" Korzystaj#cego op$at# administracyjn# w wysoko!ci 300,00 PLN (s$ownie: trzysta z$otych 00/100) za weryfikacj) i/lub obs$ug) przez
Finansuj#cego ka&dej polisy przedstawionej przez Korzystaj#cego. Powy&sza op$ata administracyjna b)dzie naliczana odr)bnie w odniesieniu do ka&dego ubezpieczanego Przedmiotu Leasingu;
(viii) je&eli w momencie nabycia przez Finansuj#cego Przedmiotu Leasingu od Dostawcy Przedmiot Leasingu by$ przedmiotem umowy ubezpieczenia OC, Korzystaj#cy jest wy$#cznie
odpowiedzialny za wypowiedzenie tej umowy ubezpieczenia. W szczeg'lno!ci Korzystaj#cy jest obowi#zany uzyska" i przekaza" Finansuj#cemu wszelkie informacje niezb)dne do z$o&enia
o!wiadczenia o wypowiedzeniu. Po otrzymaniu przez Finansuj#cego tych informacji Finansuj#cy upowa&ni Korzystaj#cego do z$o&enia o!wiadczenia o wypowiedzeniu. Wszelkimi kosztami
poniesionymi przez Finansuj#cego wskutek niedokonania wypowiedzenia Finansuj#cy obci#&y Korzystaj#cego zgodnie z wymaganiami prawa podatkowego.
11.2c
Je&eli w Umowie zosta$ wybrany ,Wariant III - Finansuj#cy/pakiety wieloletnie-, obowi#zuj# nast)puj#ce zasady ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu: (i) przez ca$y okres trwania
Umowy, z zastrze&eniem pkt (ii) i (iii) poni&ej, Przedmiot Leasingu b)dzie ubezpieczany przez Finansuj#cego zgodnie z wymaganiami i standardami okre!lonymi w % 11.1 i 11.2. Wszelkie koszty
takiego ubezpieczenia, niezale&nie od tego, w jakim momencie trwania Umowy zosta$y lub maj# by" poniesione, zostan# doliczone do Ostatecznej Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu Leasingu.
Podwy&szenie Ostatecznej Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu Leasingu o koszty ubezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga odr)bnej zgody Korzystaj#cego. W sytuacji, gdy Walut#
Umowy nie jest PLN, koszty ubezpieczenia powi)kszaj#ce Ostateczn# Warto!" Pocz#tkow# Przedmiotu Leasingu zostan# przeliczone na Walut) Umowy wed$ug kursu kupna Waluty Umowy
og$oszonego przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A, obowi#zuj#cego o godzinie 11:00 w dniu podwy&szenia Ostatecznej Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu Leasingu. Finansuj#cy wedle
swobodnego uznania wybierze dzie( podwy&szenia Ostatecznej Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu Leasingu. W razie podwy&szenia Ostatecznej Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu Leasingu o
koszt ubezpieczenia kwota Warto!ci Ko(cowej Przedmiotu Leasingu okre!lona w % 2 Umowy pozostaje bez zmian (tzn. zmieni si) jedynie stosunek niezmienionej Warto!ci Ko(cowej Przedmiotu
Leasingu do Ostatecznej Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu Leasingu); (ii) najp'+niej na 7 (siedem) dni przed up$ywem okresu ubezpieczenia Korzystaj#cy poinformuje Finansuj#cego na pi!mie,
czy po up$ywie okresu ubezpieczenia Przedmiot Leasingu ma by" obj)ty dotychczasowym ubezpieczeniem, czy te& Korzystaj#cy b)dzie ubezpiecza$ Przedmiot Leasingu we w$asnym zakresie; (iii)
je&eli w w/w terminie Korzystaj#cy poinformuje Finansuj#cego, &e b)dzie ubezpiecza$ Przedmiot Leasingu we w$asnym zakresie, Korzystaj#cy b)dzie zobowi#zany zawrze" stosowne umowy
ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami i standardami okre!lonymi w % 11.1 i 11.2. Ubezpieczenie winno obejmowa" okres od momentu wyga!ni)cia pakietu wieloletniego. W okresie do dnia
nabycia przez Korzystaj#cego prawa w$asno!ci Przedmiotu Leasingu Finansuj#cy winien by" wskazany w umowie ubezpieczenia jako ubezpieczony. Koszty takiego ubezpieczenia ponosi
Korzystaj#cy. Korzystaj#cy jest zobowi#zany dostarczy" Finansuj#cemu 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 Leasingu oraz aktualnie obowi#zuj#ce og'lne warunki ubezpieczenia stosowane przez danego ubezpieczyciela. W przypadku, gdy
Korzystaj#cy nie przedstawi Finansuj#cemu dokumentacji potwierdzaj#cej zawarcie wymaganych um'w ubezpieczenia wraz z dowodem zap$aty sk$adki ubezpieczeniowej zgodnie z
postanowieniami Umowy lub Og'lnych Warunk'w Leasingu, Finansuj#cy b)dzie upowa&niony do podj)cia dzia$a( celem ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu oraz obci#&enia Korzystaj#cego
kosztami takiego ubezpieczenia; (iv) je&eli w w/w terminie Korzystaj#cy poinformuje Finansuj#cego, &e Przedmiot Leasingu ma by" obj)ty dotychczasowym ubezpieczeniem, lub je&eli w w/w
terminie Finansuj#cy nie uzyska od Korzystaj#cego stosownych informacji dotycz#cych sposobu ubezpieczenia, Finansuj#cy dokona przed$u&enia um'w ubezpieczenia na kolejny okres 12
(dwunastu) miesi)cy. Kosztami ubezpieczenia, tak&e za okres przypadaj#cy po zako(czeniu Okresu Leasingu, Finansuj#cy obci#&y Korzystaj#cego zgodnie z wymaganiami prawa podatkowego.
W razie nabycia przez Korzystaj#cego w$asno!ci Przedmiotu Leasingu: a) umowy ubezpieczenia w zakresie AC i NW - na &yczenie Korzystaj#cego - zostan# rozwi#zane, a Finansuj#cy przeka&e
Korzystaj#cemu sk$adk) zwr'con# przez ubezpieczyciela; b) umowy ubezpieczenia OC b)d# mog$y by" wypowiedziane przez Korzystaj#cego zgodnie z w$a!ciwymi przepisami; (v) wszelkimi
kosztami ubezpieczenia nie doliczonymi do Ostatecznej Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu Leasingu Finansuj#cy ma prawo obci#&y" Korzystaj#cego zgodnie z wymaganiami prawa podatkowego;
(vi) je&eli w momencie nabycia przez Finansuj#cego Przedmiotu Leasingu od Dostawcy Przedmiot Leasingu by$ przedmiotem umowy ubezpieczenia OC, Korzystaj#cy jest wy$#cznie
odpowiedzialny za wypowiedzenie tej umowy ubezpieczenia. W szczeg'lno!ci Korzystaj#cy jest obowi#zany uzyska" i przekaza" Finansuj#cemu wszelkie informacje niezb)dne do z$o&enia
o!wiadczenia o wypowiedzeniu. Wszelkimi kosztami poniesionymi przez Finansuj#cego wskutek niedokonania wypowiedzenia Finansuj#cy obci#&y Korzystaj#cego zgodnie z wymaganiami prawa
podatkowego.
11.2d
Je&eli w Umowie zosta$ wybrany ,Wariant IV - Korzystaj#cy-p$atnik-, obowi#zuj# nast)puj#ce zasady ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu: (i) Przedmiot Leasingu zostanie
ubezpieczony przez Korzystaj#cego na rachunek Finansuj#cego (tzn. Finansuj#cy zostanie wskazany w umowie ubezpieczenia jako ubezpieczony, a Korzystaj#cy jako ubezpieczaj#cy), zgodnie z
wymaganiami i standardami okre!lonymi w % 11.1 i 11.2 powy&ej; (ii) z uwagi na to, &e przedmiotem ubezpieczenia b)dzie interes maj#tkowy Finansuj#cego, Korzystaj#cy niniejszym
nieodwo$alnie upowa&nia Finansuj#cego do zlecenia zawierania um'w ubezpieczenia w imieniu Korzystaj#cego brokerowi ubezpieczeniowemu wybranemu przez Finansuj#cego; (iii) umowy
ubezpieczenia b)d# zawierane na okres jednego roku; (iv) umowy ubezpieczenia b)d# zawierane z ubezpieczycielem wybranym przez Korzystaj#cego przy uwzgl)dnieniu kryteri'w ,wskazanych
przez Finansuj#cego lub podmiot upowa&niony przez Finansuj#cego przed rozpocz)ciem danego okresu ubezpieczenia, w wariancie wybranym przez Korzystaj#cego spo!r'd przedstawionych
wariant'w. Je&eli Korzystaj#cy nie dokona wyboru ubezpieczyciela i/lub wariantu ubezpieczeniowego w terminie 10 dni przed rozpocz)ciem danego okresu ubezpieczeniowego, Przedmiot
Leasingu w danym okresie ubezpieczeniowym zostanie ubezpieczony przez Finansuj#cego zgodnie z warunkami okre!lonymi w % 11.2a powy&ej; (v) je&eli Korzystaj#cy nie zap$aci sk$adki
ubezpieczeniowej w wymaganym terminie, prawa i obowi#zki Korzystaj#cego wynikaj#ce z zawartej umowy ubezpieczenia przejd# na Finansuj#cego na podstawie odr)bnej umowy cesji
zawartej mi)dzy Finansuj#cym a Korzystaj#cym, pod warunkiem dokonania przez Finansuj#cego zap$aty sk$adki ubezpieczeniowej oraz wyra&enia przez ubezpieczyciela wobec Finansuj#cego
zgody na przeniesienie praw i obowi#zk'w. Korzystaj#cy nieodwo$alnie upowa&nia Finansuj#cego do zawarcia w imieniu Korzystaj#cego wskazanej wy&ej umowy cesji lub do upowa&nienia osoby
trzeciej do zawarcia tej umowy. W przypadku przeniesienia na Finansuj#cego praw i obowi#zk'w wynikaj#cych z umowy ubezpieczenia Finansuj#cy obci#&y Korzystaj#cego wszelkimi kosztami
ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami prawa podatkowego; (vi) je&eli w momencie nabycia przez Finansuj#cego Przedmiotu Leasingu od Dostawcy Przedmiot Leasingu by$ przedmiotem umowy
ubezpieczenia OC, Korzystaj#cy jest wy$#cznie odpowiedzialny za wypowiedzenie tej umowy ubezpieczenia. W szczeg'lno!ci Korzystaj#cy jest obowi#zany uzyska" i przekaza" Finansuj#cemu
wszelkie informacje niezb)dne do z$o&enia o!wiadczenia o wypowiedzeniu. Wszelkimi kosztami poniesionymi przez Finansuj#cego wskutek niedokonania wypowiedzenia Finansuj#cy obci#&y
Korzystaj#cego zgodnie z wymaganiami prawa podatkowego.
11.2e
W razie nabycia przez Korzystaj#cego w$asno!ci Przedmiotu Leasingu w czasie gdy Przedmiot Leasingu obj)ty jest umow# ubezpieczenia, w kt'rej stron# ubezpieczaj#c# jest
Finansuj#cy: a) umowy ubezpieczenia w zakresie AC i NW - na &yczenie Korzystaj#cego - zostan# rozwi#zane, a Finansuj#cy przeleje na Korzystaj#cego prawo do odbioru sk$adki
ubezpieczeniowej podlegaj#cej zwrotowi przez ubezpieczyciela (dotyczy to tak&e przypadku, gdy w zwi#zku z przeniesieniem w$asno!ci umowy ubezpieczenia wygasaj# z mocy prawa), przy
czym Finansuj#cy nie ponosi odpowiedzialno!ci za to, &e wierzytelno!" wzgl)dem ubezpieczyciela mu przys$uguje (Korzystaj#cy zrzeka si) wzgl)dem Finansuj#cego roszcze( wynikaj#cych z art.
516 Kodeksu cywilnego); b) umowy ubezpieczenia OC b)d# mog$y by" wypowiedziane przez Korzystaj#cego zgodnie z w$a!ciwymi przepisami.
11.3
W przypadku wyst#pienia szkody ubezpieczeniowej !rodki uzyskane z umowy ubezpieczenia b)d# przekazane do wy$#cznej dyspozycji Finansuj#cego, kt'ry mo&e je przeznaczy",
wed$ug swojego swobodnego wyboru, na nabycie cz)!ci Przedmiotu Leasingu, na napraw) szk'd lub na pokrycie uzasadnionych i nale&ycie udokumentowanych wydatk'w Korzystaj#cego
poniesionych w celu przywr'cenia Przedmiotu Leasingu do stanu poprzedniego.
11.4
Je&eli kwoty uzyskane od zak$adu ubezpiecze( nie wystarczaj# na pe$ne pokrycie szk'd poniesionych przez Finansuj#cego, obowi#zek ich wyr'wnania spoczywa na Korzystaj#cym.
11.5
W przypadku wyst#pienia szkody, Korzystaj#cy jest zobowi#zany do dokonania w imieniu Finansuj#cego naprawy szkody wy$#cznie w autoryzowanych punktach serwisowych.*
11.6
W przypadku wyst#pienia szkody ubezpieczeniowej w Przedmiocie Leasingu Korzystaj#cy zobowi#zany jest do niezw$ocznego pisemnego powiadomienia Finansuj#cego i zak$adu
ubezpiecze( wraz ze wskazaniem miejsca, w kt'rym Przedmiot Leasingu si) znajduje.
11.7
Szczeg'$owe warunki ubezpieczenia zawarte s# w umowie ubezpieczenia oraz og'lnych warunkach ubezpieczenia maj#cych zastosowanie do ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu
(oraz ewentualnych zmianach wprowadzanych w przysz$o!ci do tych&e warunk'w). Korzystaj#cy zobowi#zuje si) do przestrzegania tych warunk'w, a naruszenie przez Korzystaj#cego warunk'w
ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu b)dzie traktowane jako naruszenie postanowie( Umowy.
11.8
W przypadku utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia Przedmiotu Leasingu z przyczyn, za kt're Finansuj#cy nie ponosi odpowiedzialno!ci Umowa wygasa ze skutkiem
natychmiastowym, a Korzystaj#cy b)dzie zobowi#zany zap$aci" Finansuj#cemu wszystkie przewidziane w Umowie nale&no!ci pomniejszone o korzy!ci, jakie Finansuj#cy uzyska$ wskutek ich
zap$aty przed um'wionym terminem zgodnie z zasadami okre!lonymi w niniejszym postanowieniu. W szczeg'lno!ci Korzystaj#cy zobowi#zany jest zap$aci" kwot) r'wn# sumie cz)!ci kapita$owej
Rat Leasingowych nale&nych do ko(ca Okresu Leasingu i Warto!ci Ko(cowej Przedmiotu Leasingu (,Niesp$acona Cz)!" Kapita$u-). Niesp$acona Cz)!" Kapita$u, tj. wysoko!" cz)!ci kapita$owej
Rat Leasingowych i Warto!ci Ko(cowej Przedmiotu Leasingu, okre!lona b)dzie ostatecznie w Harmonogramie Rat Leasingowych obowi#zuj#cym na dzie( wyga!ni)cia Umowy. Korzystaj#cy
zap$aci Finansuj#cemu tak&e dodatkowe wynagrodzenie w kwocie r'wnej kosztowi finansowania odsetek od Niesp$aconej Cz)!ci Kapita$u od momentu powstania szkody, do daty otrzymania
Niesp$aconej Cz)!ci Kapita$u b#d+ do daty otrzymania przez Finansuj#cego kwoty odszkodowania od zak$adu ubezpiecze(, przy czym 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 + 3%), 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. Je&eli Stawka Bazowa jest ujemna do wyliczenia wynagrodzenia przyjmuje si), &e Stawka Bazowa
wynosi zero. 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 Finansuj#cego 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 Finansuj#cego. 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 i obowi#zuj#cym o godzinie 11:00 tego
dnia. Kwota dodatkowego wynagrodzenia, jak r'wnie& naliczona zgodnie z punktem %5.14 op$ata mo&e by" potr#cona z wyp$aconej Finansuj#cemu kwoty odszkodowania podlegaj#cej zwrotowi
na rzecz Korzystaj#cego.
11.9
Na poczet wskazanych w %11.8 nale&no!ci Finansuj#cy zaliczy ewentualn# kwot) odszkodowania od zak$adu ubezpiecze(. Je&eli wyp$ata odszkodowania nie nast#pi w terminie 30
(trzydziestu) dni od daty zg$oszenia szkody, Korzystaj#cy zobowi#zany b)dzie do zap$aty tych&e nale&no!ci oraz wszelkich pozosta$ych nale&no!ci wzgl)dem Finansuj#cego powi)kszonych o
odsetki wskazane w %11.8 liczone od daty wyga!ni)cia Umowy. Po otrzymaniu wszelkich nale&nych kwot Finansuj#cy przeniesie na Korzystaj#cego swoje roszczenia w stosunku do zak$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
%11.8 powi)kszonymi o wszelkie pozosta$e nale&no!ci wynikaj#ce z Umowy i odsetki ustawowe liczone od wszystkich nale&no!ci za okres od dnia wyga!ni)cia Umowy do dnia wp$ywu
odszkodowania na konto Finansuj#cego, Finansuj#cy pod warunkiem nale&ytego zako(czenia procedury likwidacji szkody niezw$ocznie przeka&e tak wyliczon# nadwy&k) na wskazane konto
Korzystaj#cego. Podstaw# do wykonania przelewu cz)!ci otrzymanego przez Finansuj#cego odszkodowania od zak$adu ubezpiecze( na rzecz Korzystaj#cego b)dzie podpisane przez
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Korzystaj#cego i Finansuj#cego porozumienie w sprawie wzajemnych rozlicze( zwi#zanych z wyga!ni)ciem Umowy. Dokonanie przelewu zostanie potwierdzone przez Finansuj#cego not#
uznaniow#.
11.10
Je&eli szkoda zosta$a spowodowana wypadkiem ubezpieczeniowym nie obj)tym polis# ubezpieczeniow#, wszelkie szkody i koszty spowodowane wyst#pieniem takiego wypadku
obci#&aj# Korzystaj#cego.
11.11
Korzystaj#cy zobowi#zuje si) - w razie wyp$aty przez zak$ad ubezpiecze( odszkodowania - do zwrotu wszelkich koszt'w poniesionych przez Finansuj#cego w zwi#zku kontynuacj#
umowy ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu na warunkach okre!lonych w %11.1 powy&ej, w tym koszt'w podwy&ki sk$adki ubezpieczeniowej.
11.12
Je&eli Korzystaj#cy wyrazi$ zgod) na obj)cie ochron# ubezpieczeniow# (ubezpieczenie na &ycie) i podpisa$ ,Deklaracj) Zgody na Obj)cie Ochron#-, to Korzystaj#cy 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 Korzystaj#cego. Korzystaj#cy jest zobowi#zany do ponoszenia wszelkich koszt'w zwi#zanych z tym ubezpieczeniem.
Korzystaj#cy: (i) o!wiadcza, &e zapozna$ si) z tre!ci# Warunk'w Ubezpieczenia Grupowego Leasingobiorc'w. Korzystaj#cy wyra&a zgod) na przekazywanie przez Finansuj#cego
ubezpieczycielowi wszelkich informacji w zakresie niezb)dnym od obj)cia ochron# oraz realizacji wyp$aty !wiadczenia; (ii) wyra&a zgod) na to, aby w razie zaj!cia wypadku obj)tego
ubezpieczeniem przys$uguj#ce mu !wiadczenia zosta$y wyp$acone Finansuj#cemu i zaliczone na poczet zad$u&enia z tytu$u Umowy.
! 12. Podatek od "rodk$w transportowych
W przypadku, gdy Przedmiot Leasingu jest !rodkiem transportu, kt'ry podlega opodatkowaniu podatkiem od !rodk'w transportowych, Finansuj#cy obci#&y Korzystaj#cego kosztem podatku
zgodnie z wymaganiami prawa podatkowego.
! 13. Wypowiedzenie Umowy
13.1
Korzystaj#cemu nie przys$uguje prawo wypowiedzenia Umowy w ca$o!ci ani w cz)!ci.*
13.2
Finansuj#cy mo&e wypowiedzie" Umow) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wyst#pienia kt'rejkolwiek z nast)puj#cych okoliczno!ci:*
13.2.1
(i) Je&eli sytuacja ekonomiczna Korzystaj#cego uleg$a istotnemu pogorszeniu od daty zawarcia Umowy i zagra&a to wykonaniu przez Korzystaj#cego jego zobowi#za( wynikaj#cych
z Umowy lub niniejszych Og'lnych Warunk'w Leasingu, lub (ii) je&eli Korzystaj#cy sta$ si) niewyp$acalny lub grozi mu stan niewyp$acalno!ci, przy czym przez stan niewyp$acalno!ci rozumie si)
op'+nianie si) Korzystaj#cego w wykonywaniu swoich wymagalnych zobowi#za( pieni)&nych powy&ej trzech miesi)cy, lub (iii) Korzystaj#cy z$o&y$ wniosek o wykre!lenie z rejestru podmiot'w
gospodarczych (lub innego w$a!ciwego rejestru, do kt'rego wpisany jest Korzystaj#cy), lub (iv) w stosunku do Korzystaj#cego wszcz)te zosta$o post)powanie zmierzaj#ce do likwidacji lub
rozwi#zania lub wyznaczony zosta$ zarz#dca maj#tku Korzystaj#cego lub kurator, lub (v) je&eli Korzystaj#cy jest osob# fizyczn# i nast#pi !mier" Korzystaj#cego lub zostanie on w ca$o!ci lub w
cz)!ci pozbawiony zdolno!ci do czynno!ci prawnych.
13.2.2
Je&eli Korzystaj#cy dokonuje zmiany w Przedmiocie Leasingu bez zgody Finansuj#cego, o ile zmiana taka nie wynika z przeznaczenia Przedmiotu Leasingu, i nie usunie jej pomimo
pisemnego wezwania od Finansuj#cego.
13.2.3
Je&eli Korzystaj#cy dopuszcza si) zw$oki z zap$at# r'wnowarto!ci co najmniej jednej Raty Leasingowej, a Finansuj#cy wyznaczy Korzystaj#cemu na pi!mie odpowiedni termin do
zap$aty (przy czym strony ustalaj#, &e termin taki nie b)dzie d$u&szy ni& 7 (siedem dni)) z zagro&eniem, &e w razie bezskutecznego up$ywu tego terminu, Finansuj#cy b)dzie m'g$ wypowiedzie"
Umow) ze skutkiem natychmiastowym, a nast)pnie dojdzie do bezskutecznego up$ywu tego terminu.
13.2.4
Je&eli Korzystaj#cy u&ywa Przedmiot Leasingu w spos'b niezgodny z Umow#, jego przeznaczeniem i w$a!ciwo!ciami b#d+ oddaje Przedmiot Leasingu osobie trzeciej do u&ywania
bez zgody Finansuj#cego.
13.2.5
Je&eli Korzystaj#cy pomimo upomnienia w dalszym ci#gu nie utrzymuje Przedmiotu Leasingu w nale&ytym stanie, nie dokonuje jego konserwacji i naprawy niezb)dnych do
zachowania go w stanie nie pogorszonym, nie ponosi ci)&ar'w zwi#zanych z w$asno!ci# lub posiadaniem Przedmiotu Leasingu, uczyni$ zmian) w Przedmiocie Leasingu niezgodnie z Umow# albo
ra&#co zaniedbuje Przedmiot Leasingu w stopniu gro&#cym jego utrat# lub uszkodzeniem.
13.2.6
Je&eli jakiekolwiek zezwolenie lub koncesja niezb)dne dla Korzystaj#cego do prowadzenia jego dzia$alno!ci zostanie cofni)ta.*
13.2.7
Je&eli zostanie wszcz)ta egzekucja z jakiegokolwiek sk$adnika maj#tkowego Korzystaj#cego lub Przedmiotu Leasingu albo te& Przedmiot Leasingu zostanie zaj)ty lub utracony w
wyniku orzeczenia s#dowego lub orzeczenia innego w$a!ciwego organu lub wyw$aszczony w post)powaniu administracyjnym, z przyczyn nie dotycz#cych Finansuj#cego.
13.2.8
Je&eli Korzystaj#cy op'+nia si) z wype$nieniem zobowi#za( podatkowych, z tytu$u ubezpiecze( spo$ecznych albo innych zobowi#za( publicznoprawnych, a kwota zad$u&enia z tego
tytu$u przekracza 50.000PLN lub wszcz)te zostanie post)powanie karne skarbowe przeciwko Korzystaj#cemu.
13.2.9
Je&eli Korzystaj#cy przyst#pi do likwidacji lub zbycia swojego przedsi)biorstwa lub jego istotnej cz)!ci lub je!li zaprzestanie dzia$alno!ci gospodarczej.*
13.2.10
Je&eli nast#pi znacz#ce pogorszenie lub wyga!ni)cie jakiegokolwiek z zabezpiecze( zobowi#za( Korzystaj#cego.*
13.2.11
Je&eli Korzystaj#cy przekaza$ Finansuj#cemu nieprawdziwe informacje o swojej dzia$alno!ci lub sytuacji finansowej, kt're mia$y istotne znaczenie dla decyzji Finansuj#cego o
udzieleniu finansowania.
13.2.12
Je&eli Korzystaj#cy w inny istotny spos'b naruszy postanowienia Umowy.*
13.3
W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Finansuj#cego z przyczyn le&#cych po stronie Korzystaj#cego wskazanych w %13.2 powy&ej, dotychczas zap$acone Raty Leasingowe nie
podlegaj# zwrotowi, a Finansuj#cy uprawniony jest do natychmiastowego przej)cia posiadania Przedmiotu Leasingu. Korzystaj#cy zap$aci w'wczas na rzecz Finansuj#cego odszkodowanie z
tytu$u przedwczesnego zako(czenia leasingu (a Finansuj#cy wystawi Korzystaj#cemu not) z wyliczeniem tej kwoty) stanowi#ce sum): (i) kwoty wszystkich Rat Leasingowych przewidzianych w
Umowie za ca$y podstawowy Okres Leasingu, a niezap$aconych dotychczas wraz z Warto!ci# Ko(cow#, zdyskontowanej stawk# r'wn# po$owie Stawki Bazowej obowi#zuj#cej w dniu rozwi#zania
Umowy; oraz (ii) koszt'w i wydatk'w zwi#zanych z przej)ciem oraz zbyciem Przedmiotu Leasingu, w tym koszt'w pomocy prawnej. W nocie Finansuj#cy okre!li termin p$atno!ci wyliczonego
odszkodowania. Finansuj#cy zwr'ci cz)!" zap$aconego odszkodowania w wysoko!ci r'wnej cenie netto uzyskanej w wyniku sprzeda&y przej)tego przez Finansuj#cego Przedmiotu Leasingu,
pomniejszonej o koszty sprzeda&y, o ile Finansuj#cy otrzyma cen) sprzeda&y nie p'+niej ni& w ci#gu 6 (sze!ciu) miesi)cy od dnia rozwi#zania Umowy. Finansuj#cy ma prawo dokona" sprzeda&y
Przedmiotu Leasingu za cen) uwzgl)dniaj#c# interes Finansuj#cego w jak najszybszej sprzeda&y Przedmiotu Leasingu (sprzeda& wymuszona).
! 14. Zako)czenie leasingu
14.1
Za dat) zako(czenia leasingu uwa&a si):*
14.1.1
dat), w kt'rej nast#pi$o rozwi#zanie Umowy stosownie do postanowie( zawartych %13.2;*
14.1.2
dzie(, w kt'rym up$ywa Okres Leasingu; lub*
14.1.3
dzie(, w kt'rym Umowa wygas$a wskutek okoliczno!ci, o kt'rych mowa w %11.8 powy&ej.
Zako(czenie leasingu nie zwalnia Korzystaj#cego z obowi#zk'w wynikaj#cych z Umowy oraz niniejszych Og'lnych Warunk'w Leasingu.*
14.2
W przypadku zako(czenia leasingu wskutek zaistnienia okoliczno!ci wskazanych w %% 14.1.1 i 14.1.2, Korzystaj#cy zobowi#zuje si) do natychmiastowego zwrotu Przedmiotu
Leasingu w miejsce wskazane pisemnie przez Finansuj#cego wraz z niezb)dn# dokumentacj# i wyposa&eniem dodatkowym w stanie technicznym odpowiadaj#cym normalnemu zu&yciu.
Niezale&nie od zdania poprzedniego, w przypadku zako(czenia leasingu wskutek zaistnienia okoliczno!ci wskazanej w %% 14.1.1 i 14.1.2, Finansuj#cy uprawniony jest do &#dania od
Korzystaj#cego przechowania Przedmiotu Leasingu przez okres wskazany przez Finansuj#cego na pi!mie, nie d$u&szy jednak ni& 24 miesi#ce od dnia zako(czenia leasingu (,Przechowanie-). Do
przechowania stosuje si) przepisy art. 835 - 845 Kodeksu Cywilnego z uwzgl)dnieniem niniejszych Og'lnych Warunk'w Leasingu. W trakcie Przechowania Korzystaj#cy nie jest uprawniony do
&#dania odebrania przez Finansuj#cego Przedmiotu Leasingu. Korzystaj#cy zobowi#zuje si) przechowa" Przedmiot Leasingu bez wynagrodzenia. Finansuj#cy nie jest zobowi#zany do zwrotu
Korzystaj#cemu koszt'w lub wydatk'w zwi#zanych z Przechowaniem. W ka&dym momencie trwania Przechowania Finansuj#cy uprawniony jest do &#dania zwrotu Przedmiotu Leasingu wed$ug
zasad okre!lonych w zdaniu pierwszym niniejszego %14.2.
14.3
Je!li Korzystaj#cy nie zastosuje si) do postanowie( %14.2, Finansuj#cy b)dzie uprawniony (a Korzystaj#cy niniejszym wyra&a na to swoj# nieodwo$aln# zgod)) do wej!cia do
pomieszcze( Korzystaj#cego i przej)cia posiadania Przedmiotu Leasingu oraz podj)cia na koszt Korzystaj#cego wszelkich dzia$a( zmierzaj#cych do wyegzekwowania wszelkich Rat Leasingowych
i innych nale&no!ci pieni)&nych przys$uguj#cych Finansuj#cemu bez wzgl)du na tytu$ prawny ich powstania, przy czym dzia$ania takie b)d# mog$y by" podejmowane za po!rednictwem os'b
trzecich zajmuj#cych si) windykacj# nale&no!ci lub innych odpowiednich podmiot'w wyznaczonych przez Finansuj#cego.
14.4
W przypadku zaistnienia okoliczno!ci wskazanych w %14.2 koszty transportu i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu ponosi Korzystaj#cy. Ryzyko uszkodzenia Przedmiotu Leasingu lub
innych rzeczy przez Przedmiot Leasingu, jak r'wnie& ryzyko jego utraty obci#&a" b)dzie Korzystaj#cego do czasu przej)cia Przedmiotu Leasingu przez Finansuj#cego. Je&eli Przedmiot Leasingu
nie zostanie przekazany do swobodnego dysponowania Finansuj#cego w sytuacjach okre!lonych powy&ej, wszelkie szkody poniesione z tego tytu$u przez Finansuj#cego obci#&aj#
Korzystaj#cego.
14.5
W sytuacji okre!lonej w %14.2 stan techniczny Przedmiotu Leasingu b)dzie sprawdzony przez rzeczoznawc) wyznaczonego przez Finansuj#cego. Je&eli Finansuj#cy uzna to za
uzasadnione, przej)cie Przedmiotu Leasingu b)dzie dokonane w obecno!ci takiego rzeczoznawcy.
14.6
W razie op'+nienia zwrotu Przedmiotu Leasingu Korzystaj#cy zap$aci czynsz za okres przed$u&onego pozostawania Przedmiotu Leasingu w jego posiadaniu w wysoko!ci ostatniej
miesi)cznej Raty Leasingowej powi)kszonej o 10% (dziesi)" procent) za ka&dy rozpocz)ty miesi#c op'+nienia. Przedmiot Leasingu powinien by" zwr'cony w dobrym stanie technicznym
odpowiadaj#cym jego normalnemu zu&yciu. W wypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia ekspertyzy, o kt'rej mowa w %14.5, zostanie stwierdzone: (i) uszkodzenie lub nadmierne zu&ycie
Przedmiotu Leasingu w stosunku do czasu jego u&ytkowania; (ii) dokonanie w Przedmiocie Leasingu nie uzgodnionej z Finansuj#cym wymiany podzespo$'w lub cz)!ci; (iii) dokonanie w
Przedmiocie Leasingu innych zmian niezgodnych z instrukcj# fabryczn#, wszelki wynikaj#cy st#d uszczerbek maj#tkowy okre!lony w ekspertyzie, a tak&e wynagrodzenie rzeczoznawcy zostan#
pokryte przez Korzystaj#cego. W okresie op'+nienia zwrotu Przedmiotu Leasingu wszelk# odpowiedzialno!" za Przedmiot Leasingu, w tym ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty
Przedmiotu Leasingu, ponosi Korzystaj#cy. W szczeg'lno!ci Korzystaj#cy ponosi pe$n# odpowiedzialno!", je&eli zgodnie z warunkami Umowy Przedmiot Leasingu ubezpieczony winien by" przez
Korzystaj#cego, a Korzystaj#cy zaniecha ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu. Je&eli zgodnie z postanowieniami Umowy Przedmiot Leasingu podlega ubezpieczeniu przez Korzystaj#cego,
Korzystaj#cy zobowi#zany jest do utrzymywania tego ubezpieczenia tak&e w okresie op'+nienia zwrotu Przedmiotu Leasingu, a tak&e do przed$o&enia Finansuj#cemu aktualnej polisy
ubezpieczeniowej oraz dowod'w uiszczenia nale&nych sk$adek.
14.7
Z zastrze&eniem warunk'w przewidzianych w niniejszym paragrafie, w ci#gu 3 (trzech) dni po zako(czeniu Okresu Leasingu Finansuj#cy zobowi#zany b)dzie do sprzeda&y
Przedmiotu Leasingu na rzecz Korzystaj#cego, a Korzystaj#cy b)dzie mia$ prawo nabycia Przedmiotu Leasingu za cen) r'wn# w z$otych, Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu Leasingu obliczon#
wed$ug kursu wymiany okre!lonego w %5.5 powy&ej pomniejszon# o warto!" wszystkich w ca$o!ci zap$aconych przez Korzystaj#cego cz)!ci kapita$owych Rat Leasingowych (,Prawo Nabycia-).
Zastrzega si) jednak, &e obowi#zek Finansuj#cego do sprzeda&y Przedmiotu Leasingu powstaje jedynie w'wczas, gdy $#cznie ziszcz# si) nast)puj#ce warunki: (i) Korzystaj#cy dokona zap$aty
wszystkich p$atno!ci wynikaj#cych z Umowy oraz niniejszych Og'lnych Warunk'w Leasingu; oraz (ii) Korzystaj#cy dokona zap$aty ostatniej Raty Leasingowej oraz wp$aci na Rachunek Bankowy
cen) nabycia obliczon# zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu . Finansuj#cy b)dzie zwolniony z powy&szego obowi#zku sprzeda&y Przedmiotu Leasingu, je&eli warunki opisane
powy&ej w punkcie (i) nie zostan# spe$nione przez Korzystaj#cego przed up$ywem Okresu Leasingu i/lub warunki opisane powy&ej w punkcie (ii) nie zostan# spe$nione w ci#gu 3 (trzech) dni po
zako(czeniu Okres Leasingu. W ka&dym przypadku sprzeda&y Przedmiotu Leasingu na rzecz Korzystaj#cego:
a)
koszty zawarcia umowy sprzeda&y, w tym koszty podatku od czynno!ci cywilnoprawnych, b)d# obci#&a" Korzystaj#cego;*
b)
wy$#czona jest wszelka odpowiedzialno!" Finansuj#cego za wady Przedmiotu Leasingu;*
c)
Korzystaj#cy b)dzie zwolniony z obowi#zku wydania Przedmiotu Leasingu i doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umow#; oraz*
d)
zawarcie umowy sprzeda&y b)dzie r'wnoznaczne z przej)ciem posiadania Przedmiotu Leasingu przez Korzystaj#cego.*
14.8
Je&eli Korzystaj#cy nie skorzysta ze swojego Prawa Nabycia Przedmiotu Leasingu zgodnie z %14.7 powy&ej, w'wczas Korzystaj#cy dokona na rzecz Finansuj#cego zap$aty kwoty
stanowi#cej r'wnowarto!" Warto!ci Ko(cowej Przedmiotu Leasingu powi)kszonej o wszelkie koszty poniesione przez Finansuj#cego w zwi#zku z przej)ciem w posiadanie Przedmiotu Leasingu,
w tym koszty wynikaj#ce z konieczno!ci demonta&u, transportu, magazynowania oraz utylizacji/ z$omowania Przedmiotu Leasingu, w terminie 7 (siedmiu) dni od ostatniego dnia, w kt'rym
zgodnie %14.7 mog$o doj!" do zawarcia umowy sprzeda&y Przedmiotu Leasingu w wykonaniu Prawa Nabycia.
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! 15. Kontrola wykonania zobowi&za) stron
15.1
W okresie obowi#zywania Umowy Korzystaj#cy b)dzie na &#danie Finansuj#cego dostarcza$ Finansuj#cemu nast)puj#ce dokumenty:*
a)
kopie deklaracji podatkowych lub sprawozda( F-01 i F-02 za ka&dy okres sprawozdawczy - w terminie 30 (trzydziestu) dni od zako(czenia ka&dego kwarta$u, oraz*
b)
za!wiadczenia z w$a!ciwego urz)du skarbowego i oddzia$u ZUS, potwierdzaj#ce brak zaleg$o!ci w uiszczaniu nale&no!ci podatkowych i sk$adek na ubezpieczenie spo$eczne po
stronie Korzystaj#cego - w terminie 30 (trzydziestu) dni od zako(czenia ka&dego kwarta$u, oraz
c)
bilans roczny oraz rachunek zysk'w i strat wraz z opini# bieg$ego rewidenta (o ile jest wymagana prawem) oraz uchwa$y zatwierdzaj#ce powy&sze dokumenty - w ci#gu 2 (dw'ch)
tygodni od ich zatwierdzenia, ale nie p'+niej ni& w terminie 9 (dziewi)ciu) miesi)cy od ko(ca danego roku obrotowego lub roczne deklaracje podatkowe w terminie do 31 maja ka&dego roku.
15.2
Do czasu wykonania wszystkich zobowi#za( wobec Finansuj#cego Korzystaj#cy zobowi#zuje si) ka&dorazowo niezw$ocznie informowa" Finansuj#cego w formie pisemnej o
wszelkich zmianach statusu prawnego, siedziby lub miejsca zamieszkania oraz adresu korespondencyjnego, o istotnych zmianach swojej sytuacji finansowej, gospodarczej lub prawnej oraz o
zmianach w organach zarz#dzaj#cych, a tak&e dostarcza" na &#danie Finansuj#cego informacje i dokumenty niezb)dne do oceny tych okoliczno!ci.
15.3
Korzystaj#cy powiadomi Finansuj#cego 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. Korzystaj#cy powiadomi Finansuj#cego o: (i) z$o&onym w stosunku do Korzystaj#cego wniosku o og$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$adowego lub post)powania sanacyjnego - w dniu podj)cia kt'rejkolwiek z tych czynno!ci; (iii) egzekucji skierowanej do Przedmiotu Leasingu i podj)tych
czynno!ciach w terminie 2 (dw'ch) dni od powzi)cia o tym fakcie wiadomo!ci.
15.4
Korzystaj#cy ma obowi#zek zawiadamia" Finansuj#cego o wszelkich zdarzeniach powoduj#cych zagro&enie terminowej sp$aty jakichkolwiek p$atno!ci wynikaj#cych z Umowy lub
niniejszych Og'lnych Warunk'w Leasingu.
15.5
Niedope$nienie przez Korzystaj#cego obowi#zku dostarczenia informacji lub dokument'w, o kt'rych mowa w niniejszym %15, stanowi istotne naruszenie Umowy uzasadniaj#ce jej
wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym zgodnie %13 Og'lnych Warunk'w Leasingu.
15.6
W przypadku zaistnienia przewidzianych w %13 powy&ej okoliczno!ci uprawniaj#cych Finansuj#cego do wypowiedzenia Umowy, Finansuj#cy uprawniony jest do przeprowadzenia
kontroli Przedmiotu Leasingu w wybranym przez siebie terminie oraz do dochodzenia od Korzystaj#cego nale&nych kwot. Korzystaj#cy zobowi#zany jest do pokrycia wszelkich koszt'w i
wydatk'w Finansuj#cego zwi#zanych z tak# kontrol# lub dochodzeniem nale&nych kwot.
! 15a.

Postanowienia odr'bne dotycz&ce Um$w zbiorczych

15a.1
W niniejszym paragrafie zosta$y zawarte postanowienia uzupe$niaj#ce, modyfikuj#ce lub precyzuj#ce odno!ne postanowienia Umowy i Og'lnych Warunk'w Leasingu w wypadku,
gdy w specyfikacji Przedmiotu Leasingu zawartej w Umowie wymieniono wi)cej ni& jeden Przedmiot Leasingu.
15a.2
Przyjmuje si), &e wskutek podpisania jednego dokumentu Umowy powstaj# mi)dzy Stronami odr)bne stosunki leasingu w liczbie odpowiadaj#cej ilo!ci Przedmiot'w Leasingu
wymienionych w tej specyfikacji, przy czym zastrzega si), &e tak powsta$e stosunki leasingu s# od siebie ca$kowicie niezale&ne, w szczeg'lno!ci rozwi#zanie lub modyfikacja kt'regokolwiek z
nich pozostaje bez wp$ywu na pozosta$e stosunki.
15a.3
Za wyj#tkiem odmiennych postanowie( przewidzianych w niniejszym paragrafie, przyjmuje si), &e Umow) oraz Og'lne Warunki Leasingu nale&y interpretowa" maj#c na wzgl)dzie
pe$n# odr)bno!" i niezale&no!" poszczeg'lnych stosunk'w leasingu oraz maj#c na uwadze fakt, &e jedynym celem zawarcia odr)bnych um'w leasingu na podstawie jednego dokumentu Umowy
by$o u$atwienie i uproszczenie procedury ich zawierania.
15a.4
Dla unikni)cia w#tpliwo!ci, zastrzega si), &e zawarcie odr)bnych um'w leasingu na podstawie jednego dokumentu Umowy w &aden spos'b nie uszczupla praw Finansuj#cego,
kt're przys$uguj# normalnie Finansuj#cemu, gdy poszczeg'lne Przedmioty Leasingu zostaj# oddane w leasing na podstawie jednego dokumentu Umowy. Ponadto, zastrzega si), &e o ile
Finansuj#cy uzna to wed$ug swego swobodnego uznania za konieczne, Finansuj#cemu przys$uguje prawo &#dania od Korzystaj#cego z$o&enia wszelkich o!wiadcze( woli, przedstawienia
zabezpiecze(, przed$o&enia dokument'w i wyja!nie( oraz zastosowania si) do wszelkich innych instrukcji Finansuj#cego co do odr)bnych stosunk'w leasingu dotycz#cych poszczeg'lnych
Przedmiot'w Leasingu tak, jakby nie zosta$y one oddane Korzystaj#cemu do u&ywania na podstawie jednego dokumentu Umowy. Niezastosowanie si) przez Korzystaj#cego do takich &#da( i
instrukcji Finansuj#cego stanowi istotne naruszenie Umowy w zakresie dotycz#cym danego Przedmiotu Leasingu uprawniaj#ce Finansuj#cego do jej wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym.
15a.5
Harmonogram Rat Leasingowych stanowi#cy Za$#cznik Nr3 do Umowy jest zbiorczym harmonogramem dotycz#cym wszystkich Przedmiot'w Leasingu obj)tych specyfikacj#. Z
uwagi na odr)bno!" stosunk'w leasingu dotycz#cych poszczeg'lnych Przedmiot'w Leasingu oraz mo&liwo!", i& Okresy Leasingu dotycz#ce poszczeg'lnych Przedmiot'w Leasingu nie b)d#
pokrywa$y si) ze sob#, Finansuj#cy ma prawo: (i) sporz#dza" w oparciu o zbiorczy Harmonogram Rat Leasingowych odr)bne Harmonogramy Rat Leasingowych dla poszczeg'lnych Przedmiot'w
Leasingu; (ii) wystawia" faktury indywidualne dla nale&no!ci dotycz#cych poszczeg'lnych Przedmiot'w Leasingu lub faktury zbiorcze dla nale&no!ci dotycz#cych wszystkich lub cz)!ci
Przedmiot'w Leasingu oddanych w leasing na podstawie jednej Umowy. Odr)bne Harmonogramy Rat Leasingowych, o kt'rych mowa powy&ej, mog# ulega" zmianom na analogicznych
zasadach jak zbiorczy Harmonogram Rat Leasingowych w okoliczno!ciach przewidzianych w Og'lnych Warunkach Leasingu.
15a.6
O ile Finansuj#cy nie postanowi inaczej, Korzystaj#cy jest uprawniony do sporz#dzenia zbiorczego Protoko$u Odbioru Przedmiotu Leasingu przewidzianego w % 3.1 Og'lnych
Warunk'w Leasingu, kt'ry swoim zakresem obejmie og'$ Przedmiot'w Leasingu oddanych w leasing na podstawie jednej Umowy.
15a.7
Pe$nomocnictwo udzielone przez Finansuj#cego do dokonania odbioru Przedmiotu Leasingu obj#" mo&e swoim zakresem zar'wno og'$ Przedmiot'w Leasingu oddanych w leasing
na podstawie jednej Umowy, jak r'wnie& tylko niekt're z nich. Udzielone pe$nomocnictwo mo&e zosta" w ka&dej chwili odwo$ane w ca$o!ci lub tylko w odniesieniu do poszczeg'lnych
Przedmiot'w Leasingu.
15a.8
W przypadkach okre!lonych w %3.5 oraz %3.6 Og'lnych Warunk'w Leasingu Finansuj#cemu przys$uguje prawo jednostronnego rozwi#zania Umowy w zakresie stosunk'w
dotycz#cych Przedmiot'w Leasingu, z kt'rymi zwi#zane jest op'+nienie lub odmowa.
15a.9
Obowi#zek zap$aty przez Korzystaj#cego op$at przewidzianych w %5.1d) Og'lnych Warunk'w Leasingu odnosi si) do ka&dego ze stosunk'w leasingu. Op$aty naliczane s# oddzielnie
dla ka&dego ze stosunk'w leasingu.
15a.10
Korzystaj#cy jest uprawniony do wyst#pienia z pro!b# o dokonanie zmiany Waluty Umowy zgodnie z %5.6 Og'lnych Warunk'w Leasingu odno!nie og'$u lub niekt'rych
Przedmiot'w Leasingu oddanych w leasing na podstawie jednej Umowy.
15a.11
Finansuj#cemu przys$uguje przewidziane w %5.16 Og'lnych Warunk'w Leasingu prawo do zaliczenia wp$at dokonywanych przez Korzystaj#cego na poczet nale&no!ci zwi#zanych z
innymi Przedmiotami Leasingu oddanymi w leasing na podstawie jednej Umowy. Finansuj#cy nie jest w tym zakresie zwi#zany postanowieniami Korzystaj#cego.
15a.12
W wypadku wyst#pienia nadp$aty Finansuj#cemu przys$uguj# wszelkie uprawnienia przewidziane w %5.18 Og'lnych Warunk'w Leasingu, w tym tak&e mo&liwo!" zaliczenia nadp$aty
na poczet Rat Leasingowych oraz nale&no!ci dotycz#cych innych Przedmiot'w Leasingu oddanych w leasing na podstawie jednej Umowy.
15a.13
Wyga!ni)cie Umowy z powod'w przewidzianych w %11.8 Og'lnych Warunk'w Leasingu nast)puje jedynie odno!nie Przedmiot'w Leasingu, kt'rych dotyczy utrata, zniszczenie lub
nienaprawialne uszkodzenie.
15a.14
W sytuacji, gdy Finansuj#cemu przys$uguje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z powod'w okre!lonych w %13.2.1, %13.2.6 - %13.2.9, oraz %13.2.11
Og'lnych Warunk'w Leasingu, uprawnienie to przys$uguje Finansuj#cemu wzgl)dem wszystkich Przedmiot'w oddanych w leasing na podstawie jednej Umowy. Niniejszym zastrzega si)
jednak&e mo&liwo!" wypowiedzenia w takich wypadkach Umowy jedynie co do poszczeg'lnych Przedmiot'w Leasingu oddanych w leasing na podstawie jednej Umowy. Pozosta$e przypadki
upowa&niaj#ce do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym przewidziane %13 Og'lnych Warunk'w Leasingu upowa&niaj# Finansuj#cego do wypowiedzenia Umowy jedynie w
cz)!ci dotycz#cej Przedmiot'w Leasingu, kt'rych dotycz# okoliczno!ci uzasadniaj#ce takie wypowiedzenie.
! 16. Postanowienia r$(ne
16.1
Umowa i niniejsze Og'lne Warunki Leasingu w spos'b ostateczny i wy$#czny reguluj# kwestie ni# obj)te, w szczeg'lno!ci za! uchylaj# wszelkie wcze!niejsze ustne lub pisemne
uzgodnienia w tym zakresie.
16.1a
Wszelkie zmiany i uzupe$nienia Umowy lub niniejszych Og'lnych Warunk'w Leasingu wymagaj# formy pisemnej pod rygorem niewa&no!ci.*
16.2
Jakakolwiek odpowiedzialno!" Finansuj#cego zwi#zana z Umow# nie mo&e przekroczy" Ostatecznej Warto!ci Pocz#tkowej Przedmiotu Leasingu ani sum faktycznie zap$aconych
przez Korzystaj#cego z tytu$u Umowy.
16.3
Niezale&nie od wysoko!ci zastrze&onych Umow# odszkodowa(, kar umownych lub innego rodzaju op$at w ka&dym wypadku Korzystaj#cy odpowiada w pe$ni za szkody poniesione
przez Finansuj#cego w zwi#zku z niewykonaniem lub nienale&ytym wykonaniem Umowy przez Korzystaj#cego i tym samym Korzystaj#cy jest zobowi#zany do zap$aty pe$nego odszkodowania
przekraczaj#cego wysoko!" tych odszkodowa(, kar umownych lub op$at.
16.4
W przypadku, gdyby zast#piono Stawk) Bazow# inn# mi)dzybankow# stop# procentow#, w miejsce Stawki Bazowej nale&y u&y" stopy zast)puj#cej w Walucie Umowy.*
16.5
Korzystaj#cy zobowi#zuje si) uzyska" i odnawia" wszelkie upowa&nienia, zgody i licencje niezb)dne do zapewnienia wa&no!ci i wykonalno!ci zobowi#za( wynikaj#cych z Umowy.
*
16.6
Finansuj#cemu przys$uguje prawo do przenoszenia na rzecz os'b trzecich praw wynikaj#cych z umowy bez zgody Korzystaj#cego.*
16.6a
Rozstrzyganie spor'w powsta$ych w zwi#zku z Umow#, Strony poddaj# s#dowi w$a!ciwemu miejscowo dla siedziby Finansuj#cego, tj. s#dowi w Warszawie. Niezale&nie od zdania
poprzedzaj#cego, w sytuacji gdy Finansuj#cy jest stron# powodow#, pow'dztwo mo&e by" wytoczone, wed$ug swobodnego wyboru Finansuj#cego, 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.
16.7
Je!li Strony zawar$y Umow) tak&e w innej ni& polska wersji j)zykowej, w przypadku rozbie&no!ci pomi)dzy obiema wersjami, wersja polska b)dzie rozstrzygaj#ca.*
16.8
O ile wyra+nie odmiennie nie zastrze&ono w niniejszych Og'lnych Warunkach Leasingu, wszystkie o!wiadczenia ka&dej ze Stron wymagane w postanowieniach Umowy lub
Og'lnych Warunk'w Leasingu lub z nimi zwi#zane z Umow# b)d# wysy$ane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przekazywane kurierem, b#d+ dor)czane osobi!cie na
adres do korespondencji drugiej strony okre!lony w %2 Umowy lub zawiadomieniu o zmianie tego adresu. Wyj#tek stanowi" b)d# zawiadomienia i aneksy zmieniaj#ce tre!" %2 Umowy oraz
faktury wystawiane przez Finansuj#cego, kt're b)d# wysy$ane listami zwyk$ymi. O!wiadczenie przekazane kurierem lub osobi!cie b)dzie uznane za dor)czone z chwil# dor)czenia na wskazany
powy&ej adres. Odmowa przyj)cia pod tym adresem pisma zawieraj#cego o!wiadczenie przekazywanego listem poleconym, przesy$k# kuriersk# lub osobi!cie lub nie podj)cie pisma przez Stron)
b)d#c# adresatem w wyznaczonym przez poczt) terminie, mimo potwierdzonego przez poczt) z$o&enia awizo o przesy$ce poleconej na wskazany powy&ej adres, wywo$uje skutki dor)czenia.
Finansuj#cy pozostawia w swych aktach Umowy pismo ze skutkiem dor)czenia z chwil# jego zwrotu do siedziby Finansuj#cego, je&eli Korzystaj#cy nie zawiadomi Finansuj#cego o zmianie
swojego adresu i nazwiska (firmy), a wys$ane kurierem lub poczt# lub przekazywane przez pracownika Finansuj#cego o!wiadczenie wr'ci z adnotacj# ,adresat nieznany- lub temu podobn#.
! 17. Procedura sk%adania i rozpatrywania reklamacji
17.1
Korzystaj#cy mo&e sk$ada" reklamacje (zastrze&enia) dotycz#ce us$ug !wiadczonych przez Finansuj#cego.*
17.2
Reklamacje powinny by" sk$adane niezw$ocznie, po wyst#pieniu okoliczno!ci budz#cych w#tpliwo!ci Korzystaj#cego, co u$atwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji.*
17.3
Reklamacje mog# by" sk$adane w formie pisemnej - osobi!cie w oddziale Finansuj#cego albo przesy$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$u w oddziale Finansuj#cego, drog# elektroniczn# na adres: reklamacje@corp.bnpparibas.com.
17.4
Po z$o&eniu przez Korzystaj#cego reklamacji, Finansuj#cy rozpatruje reklamacje i udziela Korzystaj#cemu odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomoc# innego trwa$ego no!nika
informacji, przy czym udzielenie odpowiedzi Korzystaj#cemu, b)d#cemu osob# fizyczn# poczt# elektroniczn# nast)puje na jego wniosek, a tak&e telefonicznie w stosunku do Korzystaj#cych
innych ni& osoby fizyczne.
17.5
Rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Finansuj#cego nast)puje niezw$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, Finansuj#cy w informacji przekazywanej Korzystaj#cemu 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
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przekroczy" w przypadku Korzystaj#cych b)d#cych osobami fizycznymi 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
17.6
Finansuj#cy na wniosek Korzystaj#cego, przekazuje mu potwierdzenie z$o&enia reklamacji odpowiednio do sposobu jej z$o&enia lub w inny uzgodniony spos'b.*
17.7
Korzystaj#cemu 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.

Za Korzystaj&cego:

___________________________________________________
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