Ogólne Warunki Umowy Leasingu
Preambuła
Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Leasingu obowiązują strony wszystkich umów leasingu zawieranych przez Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, spółkami cywilnymi, spółkami prawa handlowego i stanowią integralną część postanowień
każdej umowy leasingu.
§ 1. Definicje
O ile w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu jest mowa o:
a) Finansującym – rozumie się przez to Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwany również SCM;
b) Korzystającym – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub spółkę prawa handlowego, która zawarła z Finansującym
umowę leasingu;
c) Zbywcy – rozumie się przez to podmiot, od którego Finansujący w ramach UL i w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa zobowiązuje się nabyć przedmiot
leasingu;
d) Przedmiocie leasingu – rozumie się przez to pojazd / pojazdy samochodowe oddawane przez Finansującego Korzystającemu do używania w zamian za stosowne
wynagrodzenie i inne opłaty;
e) UL – rozumie się przez to umowę leasingu zawartą pomiędzy Korzystającym, a Finansującym;
f) OWUL – rozumie się przez to niniejsze Ogólne Warunki Umowy Leasingu;
g) OWUS – rozumie się przez to Ogólne Warunki Usługi Serwisu;
h) Usłudze Serwisu – rozumie się przez to odrębną dodatkową usługę zakupioną przez Korzystającego w ramach UL, świadczoną przez SCM lub przez podmioty
współpracujące z SCM na podstawie odrębnej Umowy na zasadach opisanych w UL oraz w OWUS stanowiących integralną część UL;
i) Opłacie wstępnej – rozumie się przez to opłatę precyzyjnie określoną w umowie leasingowej stanowiącą wynagrodzenie Finansującego za czynności związane
z zawarciem umowy leasingowej i stanowiącą część opłaty leasingowej;
j) Opłacie administracyjnej – rozumie się przez to opłatę stanowiącą wynagrodzenie Finansującego z tytułu innych czynności związanych z zawarciem umowy
leasingowej i nie wchodzącą w skład opłaty leasingowej;
k) Opłacie leasingowej – rozumie się przez to łączne wynagrodzenie pieniężne Finansującego składające się z opłaty wstępnej, rat leasingowych oraz wartości końcowej
określonej w UL równe co najmniej cenie z tytułu nabycia przedmiotu leasingu przez Finansującego;
l) Racie leasingowej – rozumie się przez to część wynagrodzenia pieniężnego Finansującego za używanie przez Korzystającego przedmiotu leasingu, wyliczonego
w zależności od okresu na jaki została zawarta UL, płatnego na zasadach i w terminach określonych w UL i harmonogramie spłat;
m) Osobie bliskiej – rozumie się przez to małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku
przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu;
n) Harmonogramie spłat – rozumie się przez to zestawienie stosownych rat leasingowych za cały okres obowiązywania UL ze wskazaniem terminów płatności tych rat;
o) Tabeli opłat dodatkowych – rozumie się przez to katalog opłat za czynności dodatkowe, faktycznie wykonane przez Finansującego oraz opłat należnych z tytułu
zaistnienia wskazanych tam okoliczności, związanych z realizacją OWUL, UWUS i UL;
p) Ubezpieczycielu – rozumie się przez to zakład ubezpieczeń, z którym Korzystający lub Finansujący zawarł umowę ubezpieczenia dotyczącą przedmiotu leasingu;
q) Kraje zwiększonego ryzyka – rozumie się przez to kraje określone przez ubezpieczyciela, do których wjazd powoduje zwiększenie stawki ubezpieczeń
komunikacyjnych;
r) Szkodzie całkowitej – rozumie się przez to uszkodzenie przedmiotu leasingu w takim stopniu, że dokonanie jego naprawy jest niemożliwe lub nieuzasadnione ekonomicznie;
s) Centrum Likwidacji Szkód SCM – rozumie się przez to punkt obsługi Korzystającego, odpowiedzialny za przeprowadzanie kompleksowej obsługi likwidacji szkód
w przedmiocie leasingu;
t) Naprawie w systemie bezgotówkowym – rozumie się przez to procedurę naprawy szkód w przedmiocie leasingu polegającą na tym, że koszty wszelkich usług
kwalifikowanych warsztatów naprawczych w pierwszej kolejności ponosi właściwy ubezpieczyciel. W przypadku gdy ww. koszty poniesie Finansujący, zostaną one
refakturowane na Korzystającego do wysokości poniesionych kosztów;
u) Pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę oraz osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej, która świadczy
usługi na rzecz Korzystającego w sposób ciągły;
v) Stopie bazowej – rozumie się przez to stałą lub zmienną stopę, odpowiednio, WIBOR, EURIBOR lub LIBOR właściwych dla depozytów jednomiesięcznych, w oparciu,
o którą wyliczane są raty leasingowe;
w) Zmianach w przedmiocie leasingu – rozumie się przez to zmiany naruszające lub zmieniające substancję przedmiotu leasingu w momencie ich dokonania lub
w późniejszym czasie;
x) Opcja nabycia – rozumie się przez to przysługujące Korzystającemu na warunkach wskazanych w OWUL oraz w UL prawo do nabycia przedmiotu leasingu po
zakończeniu UL;
y) Przebiegu normatywnym – rozumie się przez to przeciętny przebieg danego typu pojazdu samochodowego – przedmiotu leasingu, w przyjętym okresie używania
(przyjętym jako okres obowiązywania UL) w zależności od marki pojazdu, roku jego produkcji oraz grupy użytkowania. Przebieg normatywny jest wartością uśrednioną,
orientacyjną i statystyczną, wiąże jednak Finansującego i Korzystającego co do swojej wielkości. Definicja nie ma zastosowania jeżeli UL zawiera Usługę Serwisu;
z) Wartość wymuszonej sprzedaży – rozumie się przez to wartość przedmiotu leasingu określoną przez licencjonowanego rzeczoznawcę wyznaczonego przez
Finansującego, przy założeniu, że istnieją ograniczenia czasowe lub innego rodzaju do zrealizowania transakcji, co może mieć wpływ na przedmiotową wartość.
Wartość wymuszonej sprzedaży może być przyjęta do rozliczenia UL w przypadku gdy przedmiot leasingu nie zostanie sprzedany w terminie do 30 dni od daty przejęcia
przedmiotu leasingu przez Finansującego po zakończeniu UL;
aa) Partner Handlowy – rozumie się przez to agenta w rozumieniu ustawy z dnia 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń posiadającego podpisaną umowę o współpracy
z Finansującym w zakresie sprzedaży i obsługi ubezpieczeń dot. przedmiotu leasingu;
§ 2. Postanowienia ogólne
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu dokonuje Finansujący, chyba że postanowienia UL stanowią inaczej.
Zbywca jest podmiotem współpracującym z Finansującym na odrębnych zasadach. Jeżeli Korzystający ma zamiar zawrzeć UL, której przedmiotem jest oddanie do
odpłatnego używania pojazdu zakupionego przez Finansującego od Zbywcy nie współpracującego z Finansującym, Korzystający zobowiązany jest dostarczyć Finansującemu
jeszcze przed złożeniem wniosku leasingowego wszelką dokumentację dotyczącą danego Zbywcy, której Finansujący zażąda. Na podstawie dostarczonej dokumentacji
Finansujący wedle swego wyboru podejmuje decyzję w przedmiocie nabycia przedmiotu leasingu od Zbywcy i zawarcia stosownej UL z Korzystającym.
Jeżeli Korzystający wpłacił danemu Zbywcy jakąkolwiek zaliczkę na poczet ceny przedmiotu leasingu, zobowiązany jest złożyć temu Zbywcy stosowne oświadczenie,
którego wzór otrzyma od Finansującego, w wyniku którego Finansujący nabywając na swoją rzecz przedmiot leasingu zapłaci Zbywcy cenę pomniejszoną o kwotę zaliczki
do wysokości opłaty wstępnej brutto. W przypadku braku opłaty wstępnej Finansujący zapłaci Zbywcy pełną cenę wartości przedmiotu leasingu, a Zbywca dokona zwrotu
uiszczonej zaliczki na rzecz Korzystającego. Natomiast w sytuacji gdy kwota zaliczki przewyższa kwotę opłaty wstępnej brutto, Korzystający uprawniony jest do wystąpienia
do Zbywcy o zwrot nadwyżki powstałej z tego tytułu.
Przedmiot leasingu stanowi przez cały czas trwania UL własność Finansującego i w związku z tym Korzystający powinien uzyskać uprzednią pisemną zgodę Finansującego
na dokonanie jakiegokolwiek oznakowania pojazdu lub zmiany tego oznakowania.
Bez zgody Finansującego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie Korzystający nie ma prawa dokonywania w stosunku do przedmiotu leasingu jakichkolwiek
czynności rozporządzających, obciążających ani obligacyjnych, pod rygorem rozwiązania UL przez Finansującego ze skutkiem natychmiastowym na piśmie. Korzystający
może bez zgody Finansującego udostępniać przedmiot leasingu swoim pracownikom i osobom bliskim. W każdej sytuacji Korzystający ponosi odpowiedzialność za
używanie pojazdu przez osoby trzecie jak za własne działanie bądź zaniechanie.
Finansujący uprawniony jest w każdym czasie przenosić na osoby trzecie całość lub część praw i/lub obowiązków wynikających z UL zawiadamiając o tym fakcie
Korzystającego na piśmie. Jeżeli istnieje ustawowy wymóg wyrażenia przez Korzystającego zgody na dokonanie danej cesji praw i obowiązków, Korzystający każdorazowo
zobowiązuje się wyrazić stosowną zgodę.
Finansujący nie może czynić niczego, co w jakikolwiek sposób naruszałoby prawo Korzystającego do niezakłóconego posiadania przedmiotu leasingu i jego używania
zgodnie z postanowieniami UL, OWUL, i zgodnie z przeznaczeniem, poza sytuacjami określonymi postanowieniami OWUL, UL i przepisami prawa. Finansujący może
potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością Korzystającego. O potrąceniu wierzytelności Finansujący poinformuje Korzystającego wysyłając wiadomość pocztą
elektroniczną lub pocztą zwykłą wraz z następną fakturą/notą.
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§ 3. Okres obowiązywania UL
1.
2.

UL wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Korzystającego i Finansującego, a rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta jak również w przypadkach
wskazanych w UL, OWUL i w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Okres obowiązywania UL określony jest szczegółowo w UL.
W przypadku, gdy Korzystający w terminie 30 dni od zawarcia UL nie dokona zapłaty opłaty wstępnej lub administracyjnej Finansujący może rozwiązać UL ze skutkiem
natychmiastowym powiadamiając Korzystającego o tym fakcie na piśmie. W przypadku skorzystania przez Finansującego z uprawnienia do rozwiązania UL w tym trybie,
Korzystający jest zobowiązany bez względu na fakt wystąpienia ewentualnej szkody do zapłaty na rzecz Finansującego kary umownej w wysokości 2% ceny zakupu
przedmiotu leasingu brutto wskazanej w UL. Jeżeli ewentualna szkoda przekracza wartość kary umownej Finansujący uprawniony jest dochodzić od Korzystającego
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 4. Przedmiot UL
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2.
3.
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Finansujący dokonuje zamówienia przedmiotu leasingu u Zbywcy, zgodnie z treścią wniosku leasingowego i jego załączników, podpisanego przez Korzystającego.
Korzystający ponosi wszelką odpowiedzialność za treść wniosku leasingowego i dokonane zgodnie z nim zamówienie przedmiotu leasingu. Wyboru przedmiotu leasingu
oraz Zbywcy Korzystający dokonuje na własne ryzyko i odpowiedzialność, wobec czego jest on odpowiedzialny względem Finansującego za wszelkie szkody jakie powstaną
po stronie Finansującego w związku z tym wyborem, w szczególności za szkody wynikłe na skutek wad prawnych przedmiotu leasingu (m.in. pojazd skradziony) oraz wad
fizycznych (m.in. pojazd nie nadaje się do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem).
Zamówienie przedmiotu leasingu przez Finansującego od Zbywcy na rzecz Korzystającego następuje nie wcześniej niż w dniu uznania rachunku bankowego Finansującego
środkami stanowiącymi równowartość odpowiednich opłat, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 OWUL z uwzględnieniem właściwych zapisów UL, a także przedstawienia
przez Korzystającego nie budzących zastrzeżeń dowodów ustanowienia przez Korzystającego na rzecz Finansującego określonych w UL zabezpieczeń.
Finansujący nie ponosi wobec Korzystającego odpowiedzialności z tytułu wad fizycznych lub prawnych przedmiotu leasingu lub jego niezgodności z celem, na jaki UL
została zawarta za wyjątkiem sytuacji, w których wady powstały z przyczyn leżących po stronie Finansującego. Finansujący nie odpowiada także za przydatność przedmiotu
leasingu do umówionego użytku. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji nie przysługują Korzystającemu względem Finansującego. Korzystający nie ma prawa wyłączyć
w umowie ze Zbywcą uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji pod rygorem naruszenia postanowień niniejszych OWUL ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Z momentem nabycia przez Finansującego prawa własności przedmiotu leasingu, Finansujący przenosi na Korzystającego roszczenia przysługujące mu względem Zbywcy
oraz/albo producenta przedmiotu leasingu w zakresie rękojmi za wady rzeczy, jak również gwarancji, a nadto roszczenia o wydanie rzeczy i odszkodowanie w przypadku
opóźnienia w wydaniu przedmiotu leasingu, z zastrzeżeniem ust. 12 i ust. 13 poniżej. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą roszczeń w zakresie odstąpienia
od umowy sprzedaży przedmiotu leasingu na skutek jego wad. Finansujący może wedle swojego uznania udzielać Korzystającemu pomocy w przedmiocie dochodzenia
od Zbywcy oraz/albo producenta przedmiotu leasingu roszczeń opisanych w niniejszym ustępie, w szczególności może udostępnić Korzystającemu pełną dokumentację
dotyczącą umowy sprzedaży przedmiotu leasingu lub inną niezbędną do dochodzenia danych roszczeń. Korzystający jest zobowiązany względem Finansującego do
informowania Finansującego o wystąpieniu jakichkolwiek wad w przedmiocie leasingu w terminie 14 dni od daty ich wykrycia pod rygorem naruszenia postanowień
niniejszej OWUL ze wszystkimi tego konsekwencjami.
W przypadku spełnienia przez Korzystającego wszystkich warunków wymaganych postanowieniami UL i OWUL, Korzystający ma prawo i obowiązek odebrać przedmiot leasingu
od Zbywcy. W tym zakresie Korzystający działa na własny koszt i ryzyko. Zbywca i Korzystający spisują protokół odbioru przedmiotu leasingu, który to protokół stanowi załącznik
do UL. Korzystający ma obowiązek dostarczenia Finansującemu protokołu, o którym mowa powyżej, jak i pozostałych dokumentów związanych z odbiorem przedmiotu leasingu.
Od momentu odbioru, tj. sporządzenia protokołu, o którym mowa powyżej, Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, zniszczenie oraz uszkodzenie i zmniejszenie
wartości przedmiotu leasingu a nadto Korzystającego obciążają wszelkie umowne i inne pozaumowne koszty i ryzyko związane z używaniem przedmiotu leasingu.
Zbywca informuje Korzystającego o terminie odbioru przedmiotu leasingu. Korzystający zobowiązany jest odebrać przedmiot leasingu w zakreślonym terminie, osobiście
lub za pośrednictwem osób trzecich, które winny legitymować się stosownym pełnomocnictwem (lub ciągiem pełnomocnictw) z podpisem notarialnie potwierdzonym lub
sporządzonym w obecności upoważnionych pracowników Finansującego, podmiotów działających w imieniu Finansującego lub Zbywcy współpracującego na podstawie
stosownej umowy z Finansującym, chyba że stosowne odpisy z rejestrów sądowych i administracyjnych dostarczone Zbywcy w oryginale lub w formie kopii notarialnie
potwierdzonych za zgodność pozwalają na niewątpliwe ustalenie, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu Korzystającego. W każdym wypadku brak
pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim sporządzonego w sposób wskazany powyżej jest podstawą do odmowy wydania przedmiotu leasingu z przyczyn
leżących po stronie Korzystającego, a w konsekwencji może doprowadzić do ziszczenia się przesłanek wskazanych w ust. 9 poniżej.
Postanowienia ust. 6 powyżej dotyczą także pracowników Korzystającego i osób bliskich Korzystającego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przedmiotu leasingu wad lub braków przedmiotu leasingu Korzystający zobowiązany jest podpisać protokół odbioru czyniąc
przy tym stosowne uwagi. Wszelkie konsekwencje faktyczne i prawne działań i zaniechań Korzystającego w zakresie odbioru przedmiotu leasingu obciążają wyłącznie
Korzystającego i nie mają wpływu na obowiązek wykonania przez Korzystającego postanowień UL i OWUL.
W przypadku, gdy Korzystający nie dokona odbioru przedmiotu leasingu w terminie z przyczyn nie leżących po stronie Zbywcy ani Finansującego, Finansujący wyznaczy
Korzystającemu dodatkowy, 5 dniowy termin do odbioru przedmiotu leasingu liczony począwszy od dnia doręczenia stosownego wezwania lub odpowiednio od daty
drugiego awizo pocztowego. W takiej sytuacji w terminie od 6 do 30 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, lub odpowiednio od daty
drugiego awizo pocztowego, Finansujący ma prawo naliczyć Korzystającemu karę umowną, bez względu na powstanie ewentualnej szkody, w wysokości 2/30 pierwszej
miesięcznej raty leasingowej za każdy dzień opóźnienia. W przypadku bezskutecznego upływu 30 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
lub odpowiednio od daty drugiego awizo pocztowego, Finansujący uprawniony jest do rozwiązania UL ze skutkiem natychmiastowym powiadamiając Korzystającego o tym
fakcie na piśmie. Jeżeli ewentualna szkoda przewyższa wartość kary umownej Finansujący uprawniony jest dochodzić od Korzystającego odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych. W każdym wypadku Korzystający zwróci Finansującemu wszelkie koszty poniesione w związku z opóźnieniem w odbiorze przedmiotu leasingu
z przyczyn leżących po stronie Korzystającego, w szczególności koszty przechowania i konserwacji przedmiotu leasingu.
W sytuacji, o której mowa w ust.9 powyżej Finansujący, oprócz sankcji tam opisanych, po dokonaniu rozwiązania UL ze skutkiem natychmiastowym upoważniony jest
w szczególności do zatrzymania opłat, o których mowa w §5 ust. 2 i 3 OWUL poniżej.
Korzystający może używać przedmiotu leasingu poza granicami RP za wyjątkiem krajów, które nie są objęte standardowym ubezpieczeniem przez danego Ubezpieczyciela.
Na używanie przedmiotu leasingu w tzw. krajach zwiększonego ryzyka, krajach nie objętych standardowym ubezpieczeniem, Korzystający ma obowiązek uzyskać od
Finansującego stosowną zgodę wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Naruszenie tego obowiązku przez Korzystającego uprawnia Finansującego do rozwiązania
UL ze skutkiem natychmiastowym powiadamiając Korzystającego o tym fakcie na piśmie.
Jeżeli Zbywca opóźnia się z wydaniem przedmiotu leasingu o więcej niż 90 dni Finansujący oraz Korzystający uprawnieni są do jednostronnego rozwiązania danej UL
na piśmie z tym, że w takiej sytuacji nie stosuje się postanowień §9 ust.6 i n. OWUL. Po rozwiązaniu UL zgodnie z niniejszym ustępem Finansującemu przysługuje od
Korzystającego opłata administracyjna tytułem kosztów obsługi UL, zaś Finansujący zwraca Korzystającemu wszelkie pozostałe należności wpłacone przez Korzystającego
Finansującemu tytułem danej UL z zastrzeżeniem postanowień ust.13 poniżej.
W sytuacji, o której mowa w ust.12 powyżej i w której Finansujący uiścił Zbywcy jakiekolwiek należności na poczet nabycia danego przedmiotu leasingu, Finansujący
dokona potrącenia z tymi należnościami należności podlegających zwrotowi na rzecz Korzystającego zgodnie z treścią ust.12 powyżej, w szczególności z opłatą wstępną.
Niedopłata zostanie uregulowana przez Korzystającego zgodnie z wystawioną notą obciążeniową w terminie w niej wskazanym. Nadto Finansujący dokona cesji na rzecz
Korzystającego w zakresie wierzytelności wynikających z danej umowy sprzedaży zawartej ze Zbywcą, w szczególności w zakresie uprawnień wynikających z art. 491 §1
Kodeksu cywilnego.

§ 5. Opłata leasingowa i inne opłaty
1.

2.
3.

Korzystający zobowiązuje się do zapłaty rat leasingowych, w wysokości i terminach określonych w harmonogramie spłat. Nie otrzymanie faktury VAT nie zwalnia
Korzystającego z obowiązku zapłaty raty leasingowej w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku, gdy Korzystający nie otrzymał faktury VAT w ciągu
7 dni od terminu płatności, Korzystający zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Finansującego. Jeżeli przedmiot leasingu zostanie odebrany przez Korzystającego po
ustalonym terminie na skutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność, Finansującemu przysługuje wynagrodzenie przewidziane w harmonogramie spłat bez
pomniejszenia o raty za okres, w którym Korzystający nie użytkował przedmiotu leasingu, chyba że UL i dalsze przepisy OWUL stanowią inaczej.
Oprócz rat leasingowych Korzystający zobowiązany jest, w zależności od treści postanowień danej UL, do uiszczenia na rzecz Finansującego opłaty wstępnej oraz /albo
opłaty administracyjnej w terminach ustalonych w UL.
Korzystający jest ponadto zobowiązany do uiszczania opłat za czynności dodatkowe opisane w Tabeli opłat dodatkowych. Czynności dodatkowe wykonywane są, w zależności
od ich rodzaju, na wniosek Korzystającego lub na podstawie decyzji Finansującego, o ile spełnione zostaną przesłanki warunkujące dokonanie danej czynności. Opłaty dodatkowe
wskazane zostały w aktualnie obowiązującej na dzień zawarcia UL Tabeli opłat dodatkowych stanowiącej integralną część postanowień UL. Tabela opłat dodatkowych, o której
mowa w zdaniu poprzednim, publikowana jest na stronie www.scmultirent.pl i może ulec zmianie w każdym czasie. Opłaty dodatkowe w zmienionej wysokości obowiązują
Finansującego i Korzystającego po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania na wyżej wskazanej stronie internetowej. Zmiana Tabeli opłat dodatkowych nie stanowi zmiany UL.
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4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.

Nowy rodzaj opłat dodatkowych, nieujęty w tabeli opłat dodatkowych w dotychczasowym brzmieniu, obowiązuje strony UL po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania
na stronie www.scmultirent.pl, Finansujący zobowiązany jest powiadomić Korzystającego o dokonaniu zmiany wraz z kolejną fakturą VAT.
Opłaty dodatkowe płatne są każdorazowo na podstawie wystawianych na bieżąco faktur VAT lub not obciążeniowych, w terminie i na rachunek w nich wskazany. Zmiany
w Tabeli opłat dodatkowych SCM może dokonać jednostronnie w trybie i na zasadach opisanych w § 5. ust. 3 i 4 OWUL.
Finansujący zobowiązuje się każdorazowo dołożyć wszelkich starań w celu przesłania Korzystającemu stosownej faktury VAT w okresie poprzedzającym termin płatności
danej raty leasingowej wynikającej z harmonogramu spłat.
Za dzień zapłaty należności przez Korzystającego uważa się dzień uznania rachunku Finansującego odpowiednią kwotą środków.
Jeżeli Korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty leasingowej lub jeśli Korzystający dopuszcza się zwłoki w zapłacie jakichkolwiek innych niż raty
leasingowe należności wynikających z UL, Finansujący wezwie na piśmie Korzystającego do zapłaty wyznaczając mu dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni, z zagrożeniem,
że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Finansujący może rozwiązać UL ze skutkiem natychmiastowym na piśmie. Za każde wezwanie Korzystający
zapłaci Finansującemu opłatę zgodną z Tabelą opłat dodatkowych.
W przypadku opóźnienia w zapłacie jakichkolwiek należności Korzystający zapłaci Finansującemu odsetki karne maksymalne, w wysokości czterokrotności wysokości stopy
kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku podjęcia przez Finansującego wobec Korzystającego działań windykacyjnych, w tym przed sądem i komornikiem, Korzystający wypłaci Finansującemu
odszkodowanie w wysokości poniesionych przez Finansującego kosztów związanych z działaniami windykacyjnymi, w tym wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych
zaangażowanych w działania. Kwota należna Finansującemu określona jest ryczałtowo w Tabeli opłat dodatkowych, zaś koszty działań windykacyjnych wykonywanych
przez specjalistyczny podmiot zewnętrzny Korzystający zwróci Finansującemu w pełnej wysokości. Za każde wezwanie do zapłaty, jakie wystosuje do Korzystającego
Finansujący, Korzystający zapłaci Finansującemu stosowną opłatę ujętą w Tabeli opłat dodatkowych, aktualną na dzień wystosowania wezwania.
W razie przekroczenia terminu zapłaty jakichkolwiek należności wynikających z UL lub Tabeli opłat dodatkowych Finansujący może niezależnie od uprawnień wskazanych
w ust. 8 i 9 powyżej, wezwać Korzystającego do dostarczenia przedmiotu leasingu na koszt i środkami Korzystającego w miejsce wskazane Korzystającemu na piśmie oraz
obciążyć Korzystającego kosztami przechowywania przedmiotu leasingu. Za każde wezwanie do dostarczenia przedmiotu leasingu, jakie wystosuje do Korzystającego
Finansujący, Korzystający zapłaci Finansującemu stosowną opłatę ujętą w Tabeli opłat dodatkowych aktualną na dzień wystosowania wezwania. W przypadku
niedostarczenia przedmiotu leasingu przez Korzystającego, Finansujący odbierze od Korzystającego przedmiot leasingu, a kosztami transportu obciąży Korzystającego.
Obciążenie za przechowywanie przedmiotu leasingu będzie za okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania UL.
Strony wyłączają zastosowanie przepisu art. 451 kodeksu cywilnego. Wszelkie wpłaty, mogą być zaliczane w pierwszej kolejności na poczet umownych odsetek z tytułu
opóźnienia, a następnie na poczet najdawniej wymagalnych należności, niezależnie od dyspozycji Korzystającego zawartej w tytule płatności. Powyższe uregulowanie
dotyczy również składek ubezpieczeniowych. Wcześniejsze niż określone w harmonogramie wniesienie opłaty leasingowej traktowane jest jako zabezpieczenie zapłaty
przyszłych należności. Jeżeli Korzystający zawarł z Finansującym więcej niż jedną umowę, i więcej niż jedna umowa nadal obowiązuje, a dokonując wpłaty jakichkolwiek
należności Korzystający nie wskazał na poczet, której umowy płatność dana ma zostać zaliczona, Finansującemu służy prawo do zaliczenia danej płatności na poczet
wybranej przez Finansującego umowy. Korzystający zobowiązuje się do zgodnego z Finansującym księgowania dokonanych wpłat.
Jeżeli Finansujący poniesie w związku z zawarciem, wykonywaniem lub obowiązywaniem UL dodatkowe koszty nieprzewidziane w UL, w szczególności w zakresie nabycia
przedmiotu leasingu, czy też ubezpieczenia przedmiotu leasingu, opłata leasingowa ulegnie stosownemu zwiększeniu lub, wedle wyboru Finansującego, kosztami tymi
zostanie obciążony Korzystający jednorazowo w zakresie w jakim Finansujący udokumentuje dodatkowe koszty i będą płatne w terminie i na rachunek wskazane na
fakturze VAT lub nocie obciążeniowej. W sytuacji stosownego zwiększenia rat leasingowych stosuje się odpowiednio ust.19 poniżej.
Korzystającego obciążają wszelkie koszty cywilnoprawne i administracyjnoprawne, w tym podatki, opłaty, kary i mandaty pozostające w jakimkolwiek związku
bezpośrednim lub pośrednim z daną UL lub z posiadaniem i używaniem przedmiotu leasingu. Korzystający zobowiązany jest zapłacić powyższe obciążenia we właściwych
terminach i na rzecz stosownych podmiotów. Jeżeli zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa albo innymi przepisami lub postanowieniami umownymi
dane koszty ponoszone są przez Finansującego, Korzystający zobowiązuje się obciążenia te zwrócić Finansującemu. Postanowienia niniejszego ustępu wywołują
u Korzystającego skutki określone w art. 392 k.c.
Wysokość rat leasingowych denominowanych w PLN ustalana jest w oparciu o WIBOR, zaś denominowanych w EUR lub CHF, odpowiednio, w oparciu o EURIBOR lub
LIBOR, właściwych dla depozytów jednomiesięcznych w przypadku kiedy opłaty ustalane są w oparciu o zmienną stopę bazową, lub dla depozytów stałych (ustalanych przy
zawarciu umowy leasingu i niezmiennych przez cały czas jej obowiązywania) w przypadku kiedy opłaty ustalane są w oparciu o stałą stopę bazową.
Finansującemu przysługuje w każdym czasie prawo jednostronnej zmiany wysokości rat leasingowych oraz innych opłat i należności, w tym wartości końcowej przedmiotu
leasingu, wynikających z Umowy Leasingu, a co za tym idzie opłaty leasingowej, w następujących przypadkach:
a) w przypadku UL kalkulowanych na podstawie zmiennej stopy bazowej – gdy zmianie ulegnie wysokość stopy bazowej, która stanowi składową ceny przedmiotu
leasingu. Zmiana odbywa się w sposób opisany w ust. 19 poniżej, z tym że:
– Finansujący dokona pierwszej weryfikacji wynagrodzenia w oparciu o stawkę danej stopy bazowej obowiązującą w dacie odbioru przedmiotu leasingu;
– zmiana wysokości rat leasingowych w przypadku zmiany wysokości stopy bazowej dokonywana jest wyłącznie wedle wyboru Finansującego co oznacza, że Finansujący
nie jest zobowiązany do dokonania zmiany;
b) w okresie pomiędzy zawarciem danej UL, a faktycznym wydaniem przez Zbywcę przedmiotu leasingu zmianie ulega wartość przedmiotu leasingu, w szczególności
w wyniku zmiany ceny, wysokości podatku od towarów i usług, cła lub innych kosztów związanych z nabyciem danego przedmiotu leasingu, jednak Finansujący ma
jedynie prawo do zwiększenia wysokości rat leasingowych stosownie do tej zmiany jednocześnie dokumentując poniesione koszty;
c) w przypadku zmian przepisów prawa przekładających się na koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności związanej z leasingiem środków trwałych,
jednak Finansujący ma jedynie prawo do zwiększenia wysokości rat leasingowych stosownie do tej zmiany;
d) zmiany stawki VAT na usługi lub dostawy związane z UL;
e) w przypadku, gdy Korzystający nie opłacił składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu umów ubezpieczenia zawartych zgodnie z § 7 ust. 2 poniżej oraz w przypadku,
gdy Korzystający nie zwrócił Finansującemu kwoty składki ubezpieczeniowej lub raty składki ubezpieczeniowej za umowy ubezpieczenia, w ramach których Finansujący
wpłacił składkę lub ratę składki ubezpieczeniowej;
f) w przypadku zakupu przez Korzystającego w ramach UL Usługi Serwisu Finansujący ma prawo do zmiany rat serwisowych oraz wartości końcowej na zasadach
opisanych w OWUS stanowiących integralną część UL;
g) w przypadku rezygnacji / odstąpienia przez Korzystającego od umów ubezpieczenia GAP i/lub LIFE, o których mowa w UL oraz nie przedłożenia innego ubezpieczenia
dającego równoważną ochronę ubezpieczeniową, Finansujący podwyższy wysokość każdej pozostałej niezafakturowanej raty leasingowej o 50% wartości miesięcznej
składki ubezpieczenia określonej w UL;
Jeśli z UL wynikają opłaty leasingowe płatne w PLN lecz denominowane w walucie obcej, kalkulacja oferty leasingu, zamówienie pojazdu, o którym mowa § 4 ust.1 powyżej oraz
wartości widniejące w UL, będzie dokonane wg kursu kupna dewiz Banku Zachodniego WBK S.A. danej waluty obcej wobec PLN z dnia sporządzenia oferty, chyba, że UL stanowi
inaczej. Po dokonaniu odbioru pojazdu Finansujący dokona przeliczenia ostatecznej ceny nabycia przedmiotu leasingu wg kursu kupna dewiz Banku Zachodniego WBK S.A.
danej waluty obcej wobec PLN z dnia odbioru. Dodatkowo jeśli w dniu złożenia zamówienia, o którym mowa w §4 ust.1 powyżej suma rat leasingowych netto denominowanych
w walutach obcych po zakończeniu UL – po przeliczeniu na PLN według kursu kupna dewiz Banku Zachodniego WBK S.A. z dnia dokonania zamówienia – nie miałaby wynosić
co najmniej równowartości w PLN wartości początkowej przedmiotu leasingu wyrażonej w walucie obcej, cena zakupu przedmiotu leasingu ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu,
a co za tym idzie zwiększeniu ulegną raty leasingowe, tak aby spełnione zostały przesłanki określone w art.17b ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U.00.54.654 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Wysokość rat leasingowych płatnych w PLN lecz denominowanych w walucie obcej zależy
od stopy bazowej i kursu sprzedaży Banku Zachodniego WBK S.A. danej waluty obcej wobec PLN z dnia wystawienia stosownej faktury VAT. W przypadku, gdy po spłaceniu
wszystkich opłat leasingowych denominowanych w walucie obcej okaże się, że ich suma wyrażona w PLN nie jest równa co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu,
Finansujący obciąży Korzystającego dodatkową opłatą skalkulowaną jako różnica wartości początkowej przedmiotu leasingu a sumą opłat leasingowych.
Finansujący może zmienić harmonogram spłaty rat leasingowych na pisemny wniosek Korzystającego, za opłatą wskazaną w Tabeli opłat dodatkowych.
Jeżeli Finansujący zdecyduje się skorzystać z uprawnienia do zmiany wysokości rat leasingowych zmiana ta obowiązuje ze skutkiem od następnego miesiąca, po którym
doszło do powiadomienia Korzystającego o zmianie wysokości rat leasingowych. Finansujący zobowiązany jest powiadomić Korzystającego o dokonaniu zmiany wysokości
rat leasingowych przesyłając listem poleconym stosowne zawiadomienie sporządzone na piśmie wraz z nowym harmonogramem spłat. Zawiadomienie o dokonaniu
zmiany wysokości rat leasingowych uważa się za dokonane z chwilą doręczenia listu poleconego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a w przypadku braku możliwości
skutecznego doręczenia – z datą pierwszego awiza pocztowego.
Finansujący może zmienić wysokość rat leasingowych w przypadku obniżenia Stopy bazowej, a także w innych uzasadnionych ekonomicznie przypadkach, w tym również
na wniosek Korzystającego.
Wszelkimi administracyjnoprawnymi kosztami rejestracji przedmiotu leasingu zostanie obciążony Korzystający.
Korzystający jest zobowiązany do niezwłocznej, terminowej wymiany dowodu rejestracyjnego tymczasowego na stały. Koszty związane z ww. wymianą w pełni obciążają
Korzystającego. Korzystający jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Finansującemu.
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23. W przypadku gdy karta pojazdu znajdzie się w posiadaniu Korzystającego, Korzystający zobowiązany jest do bezzwłocznego przekazania karty pojazdu Finansującemu.
Koszty wyrobienia duplikatu karty obciążają Korzystającego w przypadku gdy Korzystający nie zwróci karty pojazdu na wezwanie Finansującego.
§ 6. Eksploatacja przedmiotu leasingu
1.

Korzystający ponosi wszelkie koszty używania przedmiotu leasingu, w tym eksploatacyjne, przeglądów, serwisu i napraw, paliwa. za wyjątkiem czynności serwisowych
zawartych w Usłudze Serwisu pod warunkiem zakupu Usługi Serwisu przez Korzystającego w ramach UL.
2. Korzystający zobowiązany jest używać przedmiot leasingu zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami oraz zgodnie z treścią instrukcji otrzymanych od producenta,
Zbywcy oraz Finansującego. Korzystający zobowiązany jest dbać o czystość i przeprowadzać konserwację przedmiotu leasingu, a także nie używać przedmiotu leasingu
w sposób powodujący pogorszenie jego stanu w stopniu przewyższającym normalne zużycie.
3. Bez zgody Finansującego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie Korzystający nie może dokonywać żadnych zmian w przedmiocie leasingu ani zmian jego
przeznaczenia. Korzystający może dokonywać zmian w przedmiocie leasingu jedynie w sposób i na zasadach każdorazowo uzgodnionych z Finansującym na piśmie. Za
wyrażenie zgody na daną ingerencję Finansujący pobierze stosowną opłatę wskazaną w Tabeli opłat dodatkowych.
4. Korzystający zobowiązany jest do terminowego dokonywania wszelkich napraw i przeglądów przedmiotu leasingu, a nadto jedynie w placówkach autoryzowanych przez
producenta przedmiotu leasingu i wskazanych przez Finansującego.
5. Niemożność używania przedmiotu leasingu z jakiejkolwiek przyczyny, bez względu na to czy doszło do niej z przyczyn zależnych od Korzystającego czy też nie, nie
zwalnia Korzystającego z obowiązku uiszczania stosownych opłat wynikających z UL w przypisanych terminach. Nadto okresy w/w niemożności nie stanowią podstawy do
automatycznego wydłużenia okresu obowiązywania UL lub udzielenia ulgi w spłacie jakichkolwiek należności.
6. W sytuacjach wskazanych w ust. 5 powyżej Finansujący działając na umotywowany wniosek Korzystającego może za stosowną opłatą jednostronnie zdecydować, iż okres
obowiązywania UL ulega stosownemu wydłużeniu lub zdecydować o udzieleniu ulgi w spłacie, tj. o przesunięciu terminu płatności danych należności, lub ewentualnie
o zmniejszeniu wysokości raty leasingowej (lub rat) za dany miesiąc (lub za dane miesiące) z jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniem wysokości innej raty leasingowej
(lub rat) za dany miesiąc (lub odpowiednio, za dane miesiące). Wraz z wydłużeniem okresu obowiązywania UL lub udzieleniem ulgi w spłacie jakichkolwiek należności,
Finansujący dokonuje zmiany harmonogramu spłat. Wniosek, o którym mowa w niniejszym ustępie Korzystający może także złożyć niezależnie od faktu niemożności
używania przedmiotu leasingu. W każdym wypadku rozpatrując dany wniosek Finansujący naliczy Korzystającemu opłatę wskazaną w Tabeli opłat dodatkowych.
Wydłużenie okresu obowiązywania UL wiąże się również z poniesieniem kosztów dodatkowych m.in. w postaci zwiększonej kwoty łącznej odsetek.
7. Jeżeli przedmiot leasingu uległ uszkodzeniu lub jego stan uległ pogorszeniu ponad zwykłe zużycie Korzystający zobowiązany jest, wedle wyboru Finansującego, do
przywrócenia na swój koszt przedmiotu leasingu do stanu poprzedniego lub wynikającego z normalnego zużycia, lub do zwrócenia poniesionych przez Finansującego
kosztów przywrócenia przedmiotu leasingu do stanu poprzedniego lub wynikającego z normalnego zużycia.
8. O ile strony UL nie postanowią inaczej Finansujący nie jest zobowiązany wobec Korzystającego w żadnym czasie do dostarczenia pojazdu zastępczego w sytuacjach tego wymagających.
9. Korzystający zobowiązany jest w każdym czasie na wezwanie Finansującego oraz w miejscu wskazanym przez Finansującego udostępnić Finansującemu stosowne
dokumenty oraz przedmiot leasingu celem dokonania kontroli stanu przedmiotu leasingu, stanu licznika kilometrów, sposobu jego używania, a także stanu i treści
dokumentów posiadanych przez Korzystającego w związku z UL, lub które Korzystający powinien posiadać.
10. Korzystający w każdym czasie zabezpiecza i zwalnia Finansującego, w rozumieniu art. 392 k.c., z wszelkiej odpowiedzialności w zakresie ewentualnych roszczeń osób
trzecich związanych z używaniem przedmiotu leasingu przez Korzystającego, choćby przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładały taką odpowiedzialność na
Finansującego jako właściciela lub samoistnego posiadacza przedmiotu leasingu. Nadto Korzystający zobowiązuje się chronić interes prawny i finansowy Finansującego
w ten sposób, że winien powziąć wszelkie kroki celem zapobieżenia zajęciu przedmiotu leasingu w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko Korzystającemu
i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Finansującego, jak również o fakcie skierowania przez osoby trzecie, instytucje lub inne właściwe organy jakichkolwiek roszczeń
do przedmiotu leasingu.
11. Korzystający jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty wezwania Finansującego, przedstawienia Finansującemu wszelkich
dokumentów lub danych Korzystającego niezbędnych do wykonania przez Finansującego obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000r.
o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu (Dz. U Nr 116 poz. 1216 ze zm.) w zakresie w jakim zażąda ich Finansujący w przedmiotowym wezwaniu.
§ 7. Ubezpieczenie przedmiotu leasingu i Assistance
Umowy ubezpieczenia zawarte przez Korzystającego przy udziale Partnera Handlowego
1.

2.
3.

4.

5.
6.

W przypadku zawarcia przez Korzystającego umowy ubezpieczenia dotyczącej przedmiotu leasingu przy udziale Partnera Handlowego, w związku z ofertą ubezpieczenia
przedstawioną Korzystającemu przez Partnera Handlowego, składka ubezpieczeniowa lub raty składek ubezpieczeniowych z tytułu zawartych przez Korzystającego umów
ubezpieczenia opłacane są przez Finansującego. Korzystający zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z zawartymi umowami ubezpieczenia, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym i zwrotu opłacanych przez Finansującego składek ubezpieczeniowych lub rat składek ubezpieczeniowych na zasadach określonych poniżej.
Po opłaceniu składki ubezpieczeniowej lub raty składki ubezpieczeniowej w związku z wskazanymi powyżej umowami ubezpieczenia zawartymi przez Korzystającego,
Finansujący wystawi Korzystającemu fakturę VAT, na podstawie której Korzystający zobowiązany będzie do zwrotu równowartości opłaconej przez Finansującego składki
ubezpieczeniowej bądź raty składki.
W przypadku wygaśnięcia bądź rozwiązania umów ubezpieczenia OC, AC, NW związanych z przedmiotem leasingu przed upływem okresu, na który zawarto UL, zawartych
zgodnie z ust. 1 powyżej, oraz w czasie pomiędzy rozwiązaniem UL a zawarciem umowy nabycia pojazdu przez Korzystającego, Finansujący uprawniony jest do zawarcia
wskazanych umów ubezpieczenia na warunkach określonych według własnego uznania. W przypadku zawarcia przez Finansującego umów ubezpieczenia w sytuacjach
wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Korzystający zobowiązany jest do zwrotu Finansującemu wszelkich kosztów, które poniósł on w związku z zawarciem wskazanych
umów ubezpieczenia, w tym kosztu składek ubezpieczeniowych należnych z tytułu zawartych przez Finansującego umów ubezpieczenia
W przypadku dokonania przez ubezpieczyciela, z którym Korzystający zawarł umowę ubezpieczenia przy udziale Partnera Handlowego, w związku z ofertą ubezpieczenia
przedstawioną Korzystającemu przez Partnera Handlowego, zwrotu składki z tytułu tych umów ubezpieczenia za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej,
Korzystający wyraża zgodę na odebranie przez Finansującego od ubezpieczyciela bądź podmiotu działającego w tym zakresie w jego imieniu i na jego rzecz zwracanej
składki ubezpieczeniowej.
Przedmiot leasingu winien być wyposażony przez Korzystającego na jego koszt w zabezpieczenia zapobiegające włamaniu oraz/albo kradzieży wymagane przez
ubezpieczyciela, u którego zawarto umowę ubezpieczenia. Jeśli z powodu niewywiązania się Korzystającego z tego obowiązku ubezpieczyciel odmówi wypłaty
odszkodowania Korzystający zobowiązany jest naprawić powstałą po stronie Finansującego szkodę.
Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe ryzyka powoduje podwyżkę składki ubezpieczeniowej AC w przypadku wykorzystywania pojazdu m.in.: jako
rekwizytu, jako taksówki, do nauki jazdy, do wynajmu krótkoterminowego. Korzystający ma obowiązek uzyskać zgodę Finansującego na wykorzystywanie pojazdu
w w/w zakresie. i uzyskać za pośrednictwem Partnera Handlowego, odpowiednie rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej AC. Jeśli z powodu niewywiązania się
Korzystającego z tego obowiązku ubezpieczyciel pomniejszy wypłatę odszkodowania Korzystający zobowiązany jest naprawić powstałą po stronie Finansującego szkodę.
Zapis ten stosuje się odpowiednio w przypadku innych ryzyk, tu nie wymienionych, a które u danego Ubezpieczyciela wymagają dodatkowego ubezpieczenia.
Pozostałe umowy ubezpieczenia związane z przedmiotem leasingu zawierane przez Korzystającego

7.

8.

Korzystający może zawrzeć umowy ubezpieczenia związane z przedmiotem leasingu inne niż wskazane w ust. 1 powyżej chyba, że UL stanowi inaczej. Umowy
ubezpieczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, wymagają pisemnego zaakceptowania przez Finansującego warunków umowy ubezpieczenia. Korzystający
zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Finansującego opłaty związanej z analizą i akceptacją przez Finansującego umowy ubezpieczenia zawieranej przez Korzystającego
bez udziału Partnera Handlowego, zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych. Przedstawienie przez Korzystającego umowy ubezpieczenia spełniającej kryteria wskazane w ust.
8 poniżej skutkuje wyrażeniem przez Finansującego zgody na ubezpieczenie przedmiotu leasingu. Odnośnie pierwszego ubezpieczenia pojazdu, akceptacja warunków
umowy ubezpieczenia jest wymagana do złożenia Zbywcy przez Finansującego zamówienia na przedmiot leasingu.
Korzystający zobowiązuje się, że umowy ubezpieczenia zawarte zgodnie z niniejszym ustępem spełniać będą następujące warunki:
a) przedmiot leasingu jest ubezpieczony na rzecz Finansującego w krajowym zakładzie ubezpieczeń, mającym siedzibę na terytorium RP
b) umowa ubezpieczenia nie będzie zawarta na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
c) brak franszyz redukcyjnych (udział własny w szkodzie), a franszyza integralna nie przekracza poziomu 1% wartości przedmiotu leasingu (bądź kwotowo wartości
500 PLN netto);
d) suma ubezpieczenia przedmiotu leasingu musi odpowiadać wartości pojazdu z faktury zakupu bądź jego wartości rynkowej. Jeśli te wartości są różne to suma
4/8

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

ubezpieczenia musi odpowiadać wartości wyższej. Zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia nie ma zastosowania. W przypadku zmniejszenia się wartości sumy
ubezpieczenia lub zwiększenia wartości przedmiotu leasingu Korzystający zobowiązany jest doubezpieczyć przedmiot leasingu i przedłożyć Finansującemu dokumenty
potwierdzające dokonanie stosownego doubezpieczenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Finansującego stosownego wezwania na piśmie zawierającego
wartość doubezpieczenia;
e) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje terytorium RP oraz inne państwa Europy, nie dotyczy natomiast krajów zwiększonego ryzyka;
f) ubezpieczenie musi obejmować możliwość rozliczania szkód częściowych w oparciu o rzeczywiste koszty naprawy udokumentowane fakturami VAT (brak ograniczenia
do wariantu rozliczenia kosztorysowego);
g) po otrzymaniu akceptacji warunków umowy ubezpieczenia przez Finansującego Korzystający zobowiązany jest najpóźniej w dniu rejestracji przedmiotu leasingu,
a w pozostałych przypadkach zgodnie z dalszymi postanowieniami OWUL, do zawarcia danej umowy ubezpieczenia, której dotyczyła zgoda Finansującego.
Przedmiotowa umowa winna posiadać zakres OC, NW, AC oraz obejmować pełną ochronę przedmiotu leasingu, a więc pokrywać szkody związane z ruchem
i postojem przedmiotu leasingu oraz powstałe wskutek kradzieży. Jeśli Korzystający nie zawrze umowy w w/w zakresie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe
obciążają Korzystającego;
h) w każdym przypadku Korzystający zobowiązany jest dostarczyć polisę Finansującemu natychmiast po jej wystawieniu. W przypadku jeśli Korzystający zmieni w czasie
trwania UL ubezpieczenie opisane w ust. 7 powyżej na ubezpieczenie zawierane przy udziale Partnera Handlowego, Korzystający jest zobowiązany poinformować
o tym fakcie dotychczasowego ubezpieczyciela w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przed wygaśnięciem lub rozwiązaniem danej umowy ubezpieczenia;
i) stosowne składki ubezpieczeniowe uiszcza Korzystający w ten sposób, że opłaca jednorazowo składkę za cały okres ubezpieczenia i przedkłada Finansującemu
potwierdzenie dokonania płatności wraz z polisą przed odbiorem przedmiotu leasingu a w pozostałych przypadkach zgodnie z dalszymi postanowieniami OWUL;
j) W przypadku, gdy okres ubezpieczenia przedmiotu leasingu, na który została zawarta umowa ubezpieczenia z pominięciem polisy zawartej za pośrednictwem Partnera
Handlowego upływa przed zakończeniem trwania UL, Korzystający zobowiązany jest przedstawić Finansującemu wniosek o akceptację warunków ubezpieczenia
przedmiotu leasingu u wybranego przez Korzystającego ubezpieczyciela. Wniosek ten należy złożyć co najmniej na 10 dni przed upływem odnośnego okresu
ubezpieczenia, na który opiewa stosowna polisa ubezpieczeniowa. Do wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim należy dołączyć wniosek ubezpieczeniowy, który
został złożony przez Korzystającego do danego ubezpieczyciela oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W przypadku akceptacji ww. warunków przez Finansującego,
Korzystający zobowiązany jest przedstawić Finansującemu kopię zawartej przez Korzystającego polisy na warunkach wcześniej zaakceptowanych przez Finansującego
wraz z dowodem uiszczenia jednorazowo składki za cały okres ubezpieczenia najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wygaśnięciem poprzedniej polisy ubezpieczeniowej.
W przypadku braku stosownego wniosku i/lub dokumentów lub zgody Finansującego, o których mowa w poprzednim zdaniu lub odmowy ze strony Finansującego
akceptacji warunków umowy ubezpieczenia, stosuje się odpowiednio postanowienia ust.11 i 12 poniżej;
Zasady ubezpieczenia przedmiotu leasingu i tryb udzielenia akceptacji przez Finansującego określone w niniejszym ustępie i w ust. 7 powyżej znajdą odpowiednie
zastosowanie w przypadku, gdy Korzystający będzie miał zamiar doposażyć przedmiot leasingu lub wykorzystać go w sposób skutkujący potrzebą jego doubezpieczenia.
Korzystający wcześniej musi poinformować Finansującego o zamiarze doposażenia lub zamiarze zmiany sposobu wykorzystywania na zasadach określonych w OWUL.
Warunkiem koniecznym wydania przedmiotu leasingu Korzystającemu jest uprzednie okazanie Finansującemu dokumentów, o których mowa w ust. 8 lit. h) powyżej;
Przedmiot leasingu winien być wyposażony przez Korzystającego na jego koszt w zabezpieczenia zapobiegające włamaniu oraz / albo kradzieży wymagane przez
ubezpieczyciela, u którego zawarto umowę ubezpieczenia. Jeśli z powodu niewywiązania się Korzystającego z tego obowiązku ubezpieczyciel odmówi wypłaty
odszkodowania Korzystający zobowiązany jest naprawić powstałą po stronie Finansującego szkodę.
W przypadku niewywiązania się przez Korzystającego z konieczności uzyskania zgody Finansującego na warunki wybranego przez Korzystającego ubezpieczenia, bądź
w przypadku niespełnienia warunków opisanych w ust. 7, 8 i 9 powyżej, Finansujący ma prawo do ubezpieczenia przedmiotu leasingu w pełnym zakresie (AC, OC, NW,
Assistance), obciążając Korzystającego poniesionymi w związku z tym kosztami, w tym składek ubezpieczeniowych. W takim przypadku Korzystający zobowiązany jest do
pokrycia w/w kosztów w zależności od wyboru dokonanego przez Finansującego.
Jeżeli doszło do jednoczesnego zawarcia przez Finansującego i Korzystającego umów ubezpieczenia związanych z przedmiotem leasingu, Korzystający zobowiązany jest
do poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawartymi umowami ubezpieczenia, w tym składki ubezpieczeniowej oraz kosztów, które mogą powstać w związku
z rozwiązaniem umów ubezpieczenia zawartych przez Korzystającego.
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, na którą Finansujący wyraził zgodę, wystąpi odmowa wypłaty odszkodowania w części lub w całości, Korzystający
zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Finansującego odszkodowania, odpowiednio, uzupełniającego lub w pełnej wysokości, pod rygorem rozwiązania UL przez
Finansującego w trybie natychmiastowym powiadamiając Korzystającego o tym fakcie na piśmie.
Korzystający zobowiązany jest stosować się do wszystkich postanowień danych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz danej umowy ubezpieczenia i odpowiada wobec
Finansującego za wszelkie szkody poniesione przez Finansującego na skutek naruszenia w/w zobowiązania przez Korzystającego.
Jeżeli Korzystający zawrze odnośnie przedmiotu leasingu umowę ubezpieczenia o treści odbiegającej od treści zaakceptowanej przez Finansującego i/lub odbiegającą od
warunków wskazanych w OWUL, wedle wyboru Finansującego podanego Korzystającemu do informacji na piśmie:
a) Korzystający zobowiązany jest do przedłożenia Finansującemu na piśmie dowodu ubezpieczenia przedmiotu leasingu w sposób zgodny z treścią umowy ubezpieczenia
zaakceptowanej przez Finansującego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w niniejszym ust.15, pod rygorem skorzystania przez
Finansującego z opcji opisanych w lit. b) lub c) poniżej; lub
b) Finansujący ubezpieczy przedmiot leasingu w sposób wybrany przez Finansującego. Korzystający zostanie obciążony kosztami ubezpieczenia na zasadach ogólnych, tj.
tak jakby zdecydował się na ubezpieczenie w trybie ust. 1 – 6 powyżej, które stosują się do Korzystającego odpowiednio. Korzystającemu nie przysługuje z tego tytułu
żadne odszkodowanie, w szczególności zwrot kosztów rozwiązania umowy ubezpieczenia, którą Korzystający zawarł odnośnie przedmiotu leasingu, a której treść nie
odpowiadała treści umowy ubezpieczenia zaakceptowanej przez Finansującego.
c) Finansujący ubezpieczy przedmiot leasingu, tylko w zakresie w jakim treść umowy ubezpieczenia, którą Korzystający zawarł odnośnie przedmiotu leasingu, nie
odpowiada treści umowy ubezpieczenia zaakceptowanej przez Finansującego. Postanowienia lit. b) powyżej stosuje się odpowiednio.
W przypadku wygaśnięcia bądź rozwiązania umów ubezpieczenia OC, AC, NW związanych z przedmiotem leasingu przed upływem okresu, na który zawarto UL,
zawartych zgodnie z ust. 1 i 7 powyżej, lub w przypadku, gdy na skutek weryfikacji umów ubezpieczenia zgodnie z ust. 8 powyżej, Finansujący stwierdzi, że zawarte przez
Korzystającego umowy ubezpieczenia nie spełniają warunków określonych w ust. 8 powyżej, oraz w czasie pomiędzy rozwiązaniem UL a zawarciem umowy nabycia pojazdu
przez Korzystającego, Finansujący uprawniony jest do zawarcia w imieniu Korzystającego wskazanych umów ubezpieczenia, które spełniają warunki określone w ust. 8
powyżej. Korzystający wyraża również zgodę na złożenie przez Finansującego w imieniu Korzystającego stosownego wniosku ubezpieczeniowego do ubezpieczyciela lub
ubezpieczycieli, z którym / którymi zawarł umowy ubezpieczenia OC, AC, NW w celu zmiany warunków umów ubezpieczenia w taki sposób, aby spełniały one wymagania
określone w ust. 8 powyżej. W przypadku zawarcia przez Finansującego umów ubezpieczenia lub zmiany warunków umów ubezpieczenia w sytuacji wskazanej w zdaniu
poprzedzającym, Korzystający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów w tym związanych, w tym w szczególności zwrotu Finansującemu wszelkich kosztów, które
poniósł on w związku z zawarciem wskazanych umów ubezpieczenia, w tym kosztu składek ubezpieczeniowych.
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 7 powyżej, Korzystający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Finansującego odszkodowania, w przypadku,
gdy ubezpieczyciel, z którym Korzystający zawarł umowę ubezpieczenia zgodnie z ust. 7 powyżej, odmówi wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego lub obniży jego
wysokość z przyczyn leżących po stronie Korzystającego. W przypadku braku zapłaty przez Korzystającego odszkodowania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
Finansujący uprawniony jest do wypowiedzenia UL bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Przedmiot leasingu winien być wyposażony przez Korzystającego na jego koszt w zabezpieczenia zapobiegające włamaniu oraz/albo kradzieży wymagane przez
ubezpieczyciela, u którego zawarto umowę ubezpieczenia. Jeśli z powodu niewywiązania się Korzystającego z tego obowiązku ubezpieczyciel odmówi wypłaty
odszkodowania Korzystający zobowiązany jest naprawić powstałą po stronie Finansującego szkodę.
Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe ryzyka powoduje podwyżkę składki ubezpieczeniowej AC w przypadku wykorzystywania pojazdu m.in. : jako
rekwizytu, jako taksówki, do nauki jazdy, do wynajmu krótkoterminowego. Korzystający ma obowiązek uzyskać zgodę Finansującego na wykorzystywanie pojazdu
w w/w zakresie i uzyskać odpowiednie rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej AC. Jeśli z powodu niewywiązania się Korzystającego z tego obowiązku ubezpieczyciel
pomniejszy wypłatę odszkodowania Korzystający zobowiązany jest naprawić powstałą po stronie Finansującego szkodę. Zapis ten stosuje się odpowiednio w przypadku
innych ryzyk, tu niewymienionych, a które u danego Ubezpieczyciela wymagają dodatkowego ubezpieczenia.
Wspólne postanowienia dodatkowe

20. W przypadku zamiaru wyjazdu Korzystającego do tzw. krajów zwiększonego ryzyka bądź krajów nie objętych standardowym ubezpieczeniem, warunkiem uzyskania
zgody Finansującego, o której mowa w §4 ust. 11 powyżej, jest przedstawienie Finansującemu stosownej polisy ubezpieczeniowej dotyczącej terenu w/w krajów. Koszt
ubezpieczenia w tym zakresie ponosi wyłącznie Korzystający.
21. Korzystający zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich postanowień wynikających z właściwych ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych dokumentów
określających warunki umów ubezpieczenia związane z przedmiotem leasingu zawieranych przez Korzystającego.
22. W każdym czasie, jeżeli według oceny Finansującego wystąpi potrzeba zmiany warunków zawartych przez Korzystającego umów ubezpieczenia związanych z przedmiotem
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23.

24.

25.

26.

leasingu, Korzystający zobowiązany jest niezwłocznie podjąć stosowne czynności mające na celu zmianę warunków umowy ubezpieczenia zgodnie ze wskazaniami
Finansującego. Jeżeli Korzystający nie podejmie skutecznych czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Finansujący uprawniony będzie do zawarcia umów
ubezpieczenia, które spełniają warunki określone przez Finansującego. Korzystający wyraża również zgodę na złożenie przez Finansującego w imieniu Korzystającego
stosownego wniosku ubezpieczeniowego do ubezpieczyciela lub ubezpieczycieli, z którym / którymi zawarł umowy ubezpieczenia OC, AC, NW Assistance w celu zmiany
warunków umów ubezpieczenia w taki sposób, aby spełniały one wymagania określone w ust. 8 powyżej. W przypadku zawarcia przez Finansującego umów ubezpieczenia
lub zmiany warunków umów ubezpieczenia w sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym, Korzystający zobowiązany jest do zwrotu Finansującemu wszelkich kosztów,
które poniósł on w związku z zawarciem wskazanych umów ubezpieczenia, w tym kosztu składek ubezpieczeniowych.
Warunki korzystania przez Korzystającego z samochodu zastępczego określają mające zastosowanie w tym zakresie postanowienia umów ubezpieczenia związanych
z przedmiotem leasingu, zawartych przez Korzystającego. W każdym czasie, o ile wystąpi sytuacja skutkująca wedle oceny Finansującego potrzebą doubezpieczenia
przedmiotu leasingu, a Korzystający nie dokonał doubezpieczenia przedmiotu leasingu w trybie określonym w ust. 8 powyżej zdanie ostatnie, Finansujący dokona
stosownych czynności obciążając jednorazowo Korzystającego równowartością dodatkowej składki ubezpieczeniowej.
W przypadku leasingu pojazdów używanych Korzystający, w terminie 3 dni od dnia zawarcia UL nie później jednak niż przed odbiorem przedmiotu leasingu, zobowiązany
jest wypowiedzieć obowiązującą w momencie zawarcia UL umowę ubezpieczenia obowiązkowego od odpowiedzialności cywilnej (OC) (wypowiedzenie powinno zostać
złożone na wzorze dokumentu Finansującego, o ile właściwy ubezpieczyciel nie wymaga złożenia oświadczenia na innym dokumencie), do czego niniejszym Finansujący jako
nabywca przedmiotu leasingu upoważnia Korzystającego, pod rygorem poniesienia przez Korzystającego wszelkich ewentualnych negatywnych konsekwencji związanych
z naruszeniem tego obowiązku, w tym w szczególności kosztów związanych z przedłużeniem dotychczasowej polisy m.in. w postaci kosztów składki ubezpieczeniowej.
W przypadku leasingu pojazdów używanych, Korzystający ponosi wobec Finansującego odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie obowiązków wynikających
z obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej przez zbywcę pojazdu będącego przedmiotem leasingu, od chwili przeniesienia
prawa własności na rzecz Finansującego, tj. zawarcia umowy sprzedaży przez zbywcę z Finansującym. Korzystający ponosi wszelkie koszty wynikające z obowiązkowej
umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej przez zbywcę, w tym kosztów składki ubezpieczeniowej oraz kosztów rozwiązania wskazanej
umowy ubezpieczenia.
W przypadku zmiany zakładu ubezpieczeń przez Korzystającego, Korzystający zobowiązany jest wypowiedzieć obowiązującą w momencie zawarcia UL umowę
ubezpieczenia obowiązkowego od odpowiedzialności cywilnej (OC) i zawrzeć nową umowę takiego ubezpieczenia spełniającą odpowiednie warunki ubezpieczenia,
określone w odpowiednich ustępach § 7 powyżej, w terminie 3 dni od dnia zawarcia UL pod rygorem ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez Finansującego i poniesienia
przez Korzystającego wszelkich ewentualnych negatywnych konsekwencji związanych z naruszeniem tego obowiązku, w tym w szczególności kosztów związanych
z przedłużeniem dotychczasowej polisy m.in. w postaci kosztów składki ubezpieczeniowej.

§ 8. Likwidacja szkód komunikacyjnych
Uwaga! W przypadku każdej szkody komunikacyjnej Korzystający ma obowiązek natychmiast skontaktować się z:
CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD Santander Consumer Multirent
Tel: (71) 330-96-00, Czynne 24h 7 dni w tygodniu
1.

Korzystający ma obowiązek naprawy przedmiotu leasingu wyłącznie w warsztatach remontowo-naprawczych wskazanych przez Centrum Likwidacji Szkód SCM. Naprawa
odbywa się w systemie bezgotówkowym.
2. Korzystający zobowiązany jest po zajściu okoliczności mogących stanowić podstawę odpowiedzialności ubezpieczyciela w pierwszej kolejności skontaktować się z Centrum
Likwidacji Szkód SCM stosując się jednocześnie do postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ubezpieczyciela i stosownej umowy ubezpieczenia. Wszelki kontakt
z ubezpieczycielem lub jego przedstawicielami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Centrum Likwidacji Szkód SCM.
3. W przypadku umów ubezpieczenia pojazdu zawartych bez udziału Partnera Handlowego, Korzystający samodzielnie prowadzi postępowanie likwidacyjne za wyjątkiem
szkody całkowitej – w tym przypadku Korzystający ma obowiązek poinformować Finansującego o tym fakcie, a Finansujący może przejąć prowadzenie likwidacji szkody.
Wszelkie skutki prawne i finansowe, w tym niewypłacenie odszkodowania Finansującemu lub wypłacenie w niepełnej kwocie, powstałe w wyniku naruszenia przez
Korzystającego postanowień niniejszego paragrafu, obciążają Korzystającego. W szczególności w takiej sytuacji Finansujący jest również uprawniony do rozwiązania UL
ze skutkiem natychmiastowym powiadamiając Korzystającego o tym fakcie na piśmie, a także do jednoczesnego żądania zapłaty od Korzystającego kwoty stanowiącej
różnicę w wysokości powstałej szkody i wypłaconym (bądź nie) przez ubezpieczyciela odszkodowaniu. Jeżeli w jakimkolwiek punkcie OWUL stanowi się, że Finansujący
zobowiązany jest do wypłaty na rzecz Korzystającego należności stanowiącej zwrot poniesionych przez niego nakładów na likwidację szkody, wypłata ta nastąpi jedynie
w zakresie, w jakim Finansujący otrzymał stosowne odszkodowanie od ubezpieczyciela.
4. W razie zajścia zdarzeń, które mogą stanowić podstawę wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela Korzystający zobowiązany jest, poza dochowaniem obowiązków
określonych postanowieniami stosownej umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia, każdorazowo niezwłocznie zawiadomić Centrum Likwidacji Szkód
SCM, jednak nie później niż w terminie 24 godzin, o danym zdarzeniu innym niż podejrzewana kradzież przedmiotu leasingu, zaś w przypadku podejrzenia kradzieży
przedmiotu leasingu – w ciągu 6 godzin, od powzięcia wiadomości o danym zdarzeniu. Jeżeli Korzystający poweźmie wiadomość o danym zdarzeniu później niż w 24
godziny od momentu zajścia danego zdarzenia (lub, w przypadku podejrzenia kradzieży, od momentu gdy Korzystający widział przedmiot leasingu po raz ostatni)
Korzystający jest zobowiązany jednocześnie powiadomić Finansującego na piśmie o przyczynach, dla których stwierdzenie danego zdarzenia nastąpiło z opóźnieniem.
5. Z zastrzeżeniem postanowień właściwych warunków umów ubezpieczenia zawartych w związku z przedmiotem leasingu, w razie zajścia zdarzenia, którego sprawcą jest
osoba trzecia, Korzystający zobowiązany jest każdorazowo wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Korzystający zobowiązany jest potwierdzić Finansującemu fakt wezwania
Policji na miejsce zdarzenia poprzez przedstawienie Finansującemu stosownego protokołu oraz oświadczeń Policji lub poprzez przekazanie informacji o jednostce Policji,
której zostało zgłoszone zdarzenie. W przypadku niewypełnienia obowiązku uregulowanego w niniejszym ustępie, Korzystający zobowiązany jest do naprawienia szkody
Finansującego związanej z naruszeniem przez Korzystającego przedmiotowego obowiązku.
6. Korzystający zobowiązuje się do postępowania zgodnie z warunkami zawartych umów ubezpieczenia związanych z przedmiotem ubezpieczenia, z tytułu których
wypłacone może być świadczenie ubezpieczeniowe. Korzystający zobowiązany jest do naprawienia szkody Finansującego, która powstała w związku z naruszeniem przez
Korzystającego postanowień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli na skutek naruszeń Korzystającego ubezpieczyciel nie wypłaci bądź obniży wysokość
świadczenia ubezpieczeniowego.
7. Finansujący może, wedle swojego wyboru, spożytkować wypłacone przez ubezpieczyciela świadczenie czy to na przywrócenie przedmiotu leasingu do stanu poprzedniego
czy też zatrzymać je jako spłatę części wartości przedmiotu leasingu stosownie pomniejszając wartość rat leasingowych lub skracając okres obowiązywania UL, ewentualnie
przeznaczyć część lub całość wypłaconego odszkodowania na zaspokojenie wymagalnych roszczeń przysługujących Finansującemu od Korzystającego w ramach jakiejkolwiek
UL zawartej i nierozliczonej z Korzystającym. Jeżeli Finansujący zatrzyma wypłacone odszkodowanie celem rozliczenia odszkodowania na należności jakie Finansującemu
przysługują wobec Korzystającego to wówczas Korzystający zobowiązany jest dokonać na własny koszt przywrócenia przedmiotu leasingu do stanu poprzedniego w sposób
i na zasadach wskazanych każdorazowo przez Finansującego. W momencie gdy Korzystający dokona naprawy pojazdu ma obowiązek przedstawić dowód wykonania
badań technicznych uprawniających do poruszania się pojazdu po drogach. Postanowienia ustępu poprzedniego nie dotyczą sytuacji tzw. szkody całkowitej. Łączny koszt
przywrócenia przedmiotu leasingu do stanu poprzedniego w części przenoszącej odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela ponosi Korzystający. Finansujący uprawniony
jest do dokonania potrącenia z kwoty uzyskanego odszkodowania wszelkich przeterminowanych należności wynikających z UL lub OWUL.
8. Jeżeli Korzystający działać będzie w w/w zakresie bez zgody Centrum Likwidacji Szkód SCM, ponosi tego wszelkie konsekwencje prawne i finansowe, przy czym Finansujący
może wedle swego wyboru zwrócić część lub całość kosztów naprawy. W takim przypadku Finansujący uprawniony jest do zlecenia niezależnej ekspertyzy dokonanej
naprawy i jej kosztów. Koszty ekspertyzy ponosi w takim wypadku Korzystający i są one uwzględniane przy ewentualnym zwrocie kosztów naprawy.
9. Wszelkie skutki prawne i finansowe, w tym niewypłacenie odszkodowania Finansującemu lub wypłacenie w niepełnej kwocie, powstałe w wyniku naruszenia przez
Korzystającego postanowień niniejszego paragrafu, obciążają Korzystającego.
10. Finansujący po otrzymaniu ostatecznej decyzji o likwidacji szkody, może wystąpić do ubezpieczyciela z dodatkowym roszczeniem o zapłatę odszkodowania tytułem utraty
wartości rynkowej pojazdu, spowodowanej powstałą na pojeździe szkodą. Korzystający zobowiązany jest dostarczyć Finansującemu wszystkie posiadane dokumenty dot.
likwidacji szkody.
11. W przypadku umów ubezpieczenia, o których mowa w § 7 ust. 1 i 7 powyżej, Finansujący jest zobowiązany do powiadomienia o zdarzeniu Partnera Handlowego
i powierzenia temu podmiotowi wykonywania czynności w ramach postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela (asysta szkodowa).
§ 9. Rozwiązanie i wygaśnięcie UL
1.
2.

Zakończenie UL następuje wskutek jej wygaśnięcia lub rozwiązania.
Korzystającemu nie przysługuje prawo do wypowiedzenia UL w trakcie jej trwania. Rozwiązanie UL po wydaniu Korzystającemu przedmiotu leasingu, a przed
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3.
4.
5.

6.

7.
8.

upływem terminu na jaki UL została zawarta jest możliwe na wniosek Korzystającego, po wskazaniu przez niego nabywcy przedmiotu leasingu, oraz po uzyskaniu
zgody Finansującego, o ile umowa trwała nie krócej niż 2 lata. Cena sprzedaży przedmiotu leasingu nie może być niższa niż łączna kwota niespłaconej części opłat
leasingowych zdyskontowanych stosowną stopą bazową powiększoną o zdyskontowaną na tych samych zasadach cenę nabycia przedmiotu leasingu. W sytuacji gdy
nabywcą przedmiotu leasingu będzie osoba trzecia cena sprzedaży nie może być niższa niż wartość rynkowa przedmiotu leasingu. W sytuacji opisanej powyżej ostateczne
rozliczenie UL przeprowadzane jest na zasadach opisanych w ustępie 8 poniżej.
Wygaśnięcie UL powodują utrata przedmiotu leasingu lub szkoda całkowita w przedmiocie leasingu. Finansujący dokona rozliczenia UL w dacie otrzymania stosownego
potwierdzenia informacji o utracie przedmiotu leasingu lub o szkodzie całkowitej.
Rozwiązanie UL następuje z upływem czasu, na jaki została zawarta lub w wyniku wypowiedzenia dokonanego przez Finansującego ze skutkiem natychmiastowym
w drodze realizacji stosownych uprawnień Finansującego nadanych mu postanowieniami niniejszego OWUL.
Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej OWUL Finansującemu służy prawo rozwiązania UL ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając o tym fakcie Korzystającego
na piśmie, w następujących przypadkach:
a) Korzystający narusza postanowienia UL lub OWUL, a w szczególności używa przedmiotu leasingu niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami producenta / Zbywcy,
zmienia jego przeznaczenie, substancję (z wyjątkami wskazanymi w UL lub OWUL) lub miejsce używania;
b) Korzystający podlega reorganizacji prowadzącej do podziału, połączenia, przekształcenia lub zmiany właściciela całości lub części kapitału zakładowego Korzystającego
lub jego przedsiębiorstwa;
c) u Korzystającego ustanowiono zarząd przymusowy;
d) otwarto likwidację Korzystającego;
e) Korzystający przystąpi do zbycia lub nastąpi zbycie przedsiębiorstwa Korzystającego albo jego zorganizowanej części;
f) pogorszyła się sytuacja finansowa Korzystającego w takim stopniu, że zagrożone będą interesy Finansującego;
g) Korzystający zaniedbuje przedmiot leasingu;
h) Korzystający nie zawiadomił niezwłocznie Finansującego na piśmie o zmianie adresu swej siedziby lub miejsca zamieszkania;
i) Finansujący stwierdzi, że dokumenty przedłożone przez Korzystającego celem zawarcia UL lub w związku z jej wykonywaniem są nierzetelne, przerobione lub
podrobione, w całości lub w części, lub w inny sposób sfałszowane;
j) Finansujący stwierdzi, że Korzystający zataił przed Finansującym okoliczności, które miałyby wpływ na treść decyzji Finansującego co do zawarcia z Korzystającym UL;
k) Korzystający będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawiesi lub zakończy prowadzenie działalności gospodarczej. W takim przypadku Korzystający
powinien niezwłocznie poinformować Finansującego o tym fakcie.
l) Korzystający korzystając z Usługi Serwisu w ramach UL, mimo pisemnego upomnienia, narusza postanowienia OWUS przez co przedmiot leasingu nie jest utrzymywany
w należytym stanie.
W każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia UL, zgodnie z postanowieniami UL, OWUL lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przed końcem okresu,
na jaki dana UL została zawarta, Finansujący, niezależnie od innych wskazanych w UL lub OWUL sankcji, jest uprawniony do żądania od Korzystającego natychmiastowego
zapłacenia odszkodowania obliczonego zgodnie z ust. 8 poniżej. W tej sytuacji wszelkie należności denominowane w walutach obcych przeliczane są na PLN po kursie
sprzedaży Banku prowadzącego rachunek rozliczeniowy dla UL z dnia zakończenia UL. Korzystający zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania, o którym mowa
w niniejszym punkcie w terminie wskazanym w stosownej nocie obciążeniowej.
Alternatywnie w stosunku do postanowień OWUL, Korzystający i Finansujący mogą zawrzeć stosowne porozumienie o rozwiązaniu UL na innych zasadach i/lub
o rozliczeniu danej UL na innych warunkach.
Rozliczenie finansowe UL przeprowadza się na poniższych zasadach:
Kz oznacza kwotę stanowiącą zobowiązanie Korzystającego wobec Finansującego z tytułu rozliczenia danej UL lub kwotę należną Korzystającemu od Finansującego,
tj. Kz = (KN + KS) – (Wo + CP)
przy czym,
KN – oznacza łączną kwotę niezafakturowanej części opłaty leasingowej wraz z wszelkimi pozostałymi należnościami z tytułu UL, przy czym dana część opłaty leasingowej
zdyskontowana jest stosowną stopą bazową z dnia rozwiązania lub wygaśnięcia UL, zaś w przypadku UL z opcją nabycia przedmiotu leasingu – dodatkowo powiększoną
o zdyskontowaną na tych samych zasadach cenę nabycia przedmiotu leasingu; Finansujący uprawniony jest do obciążenia Korzystającego kosztami parkowania pojazdu
w przypadku szkody częściowej lub całkowitej.
KS – oznacza łączną kwotę niezafakturowanych należności z tytułu Usługi Serwisu zakupionej w ramach UL i na zasadach określonych w OWUS a w szczególności: Rat/
Opłat Serwisowych, kosztów z tytułu nadprzebiegów oraz zużycia ponadnormatywnego Przedmiotu Leasingu oraz wszelkich innych należności wynikających z OWUS.
Wo – oznacza wartość odszkodowania uzyskanego przez Finansującego od ubezpieczyciela lub osób trzecich, oraz wartość zwrotu składek oszacowanych na moment
zwrotu przez Korzystającego do Finansującego przedmiotu leasingu lub w przypadku wystąpienia szkody całkowitej/kradzieży pojazdu na moment sprzedaży pozostałości
pojazdu, lub moment wyrejestrowania przedmiotu leasingu oraz korzyści jakie Finansujący uzyskał w skutek zapłaty rat leasingowych przed umówionym terminem;
CP – oznacza cenę netto uzyskaną ze sprzedaży ewentualnych pozostałości po przedmiocie leasingu, dokonanej wedle uznania Finansującego lub oszacowaną przez
rzeczoznawcę wartość wymuszonej sprzedaży w przypadku, gdy zajdą przesłanki do jej przeprowadzenia zgodnie z § 1 lit. z.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

W sytuacji, w której do rozwiązania lub wygaśnięcia UL przed terminem dochodzi z przyczyn nie związanych z utratą lub zniszczeniem przedmiotu leasingu, a przy tym
nie leżących po stronie Korzystającego, Finansujący może przyjąć, iż suma (Wo)+(CP) jest równa wartości przedmiotu leasingu w momencie podpisania protokołu odbioru
przedmiotu leasingu przez Finansującego. Zdanie poprzednie nie dotyczy przypadku o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie.
Jeżeli stosownie obliczona wartość (Kz) jest liczbą większą od zera Korzystający jest zobowiązany do jej zapłaty na rzecz Finansującego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania od Finansującego stosownego wezwania na piśmie. Jeżeli stosownie obliczona wartość (Kz) jest liczbą mniejszą od zera, Finansujący zobowiązany jest do
zapłaty tej kwoty na rzecz Korzystającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Korzystającego stosownego powiadomienia na piśmie, jednak nie wcześniej niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Finansującego ewentualnego odszkodowania o ile takie zostało przyznane. Obowiązek zapłaty przez Finansującego na rzecz
Korzystającego nie dotyczy rozwiązania UL.
Jeżeli w sytuacji gdy ubezpieczyciel nie przyzna lub nie wypłaci odszkodowania, a minął już termin 60 dni wskazany w ust.10 powyżej, Finansujący może dokonać na rzecz Korzystającego
cesji przysługujących mu względem ubezpieczyciela wierzytelności w zakresie i celem dochodzenia przez Korzystającego stosownych roszczeń wprost od ubezpieczyciela.
Na pisemny i umotywowany wniosek Korzystającego przedłożony Finansującemu najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu, na jaki zawarto UL, Korzystający i Finansujący
mogą zgodnie przedłużyć okres obowiązywania danej UL, z tym że po okresie, na jaki pierwotnie zawarto daną UL obowiązują warunki tożsame z ofertą Finansującego
z dnia wyrażenia przez Finansującego na piśmie stosownej zgody na przedłużenie obowiązywania danej UL.
Po rozwiązaniu UL z końcem okresu, na który UL została zawarta Korzystający ma prawo do nabycia przedmiotu leasingu od Finansującego po cenie określonej w danej UL
jako wartość końcowa przedmiotu leasingu, z tym że w przypadku UL, w której opłata leasingowa jest denominowana w walutach obcych cena zapłacona zostanie w PLN
po kursie sprzedaży Banku Zachodniego WBK S.A. z dnia wystawienia stosownej faktury VAT z tytułu sprzedaży przedmiotu leasingu. Nie otrzymanie przez Finansującego
od Korzystającego do 14 dnia przed upływem terminu na jaki została zawarta UL, pisemnej rezygnacji z powyższego prawa nabycia przedmiotu leasingu, poczytane jest za
złożenie przez Korzystającego Finansującemu, z tym dniem, nieodwołalnej oferty zakupu przedmiotu leasingu po upływie okresu UL, za wartość końcową przedmiotu leasingu,
z tym że w przypadku UL, w której opłata leasingowa jest denominowana w walutach obcych cena zapłacona zostanie w PLN po kursie sprzedaży Banku Zachodniego WBK
S.A. z dnia wystawienia stosownej faktury VAT z tytułu sprzedaży przedmiotu leasingu. Finansujący zobowiązany jest przyjąć powyższą ofertę Korzystającego po zakończeniu
okresu umowy leasingu wyłącznie w przypadku gdy Korzystający nie pozostaje w jakimkolwiek opóźnieniu w realizacji wobec Finansującego obowiązków wynikających
z UL. Do czasu uregulowania wszystkich należności Finansujący nie jest zobowiązany do przyjęcia powyższej oferty Korzystającego, lecz jego prawo do dokonania takiego
przyjęcia nie jest wyłączone. Oferta ta wiąże Korzystającego i wygasa wraz w upływem dwóch miesięcy od dnia zakończenia okresu UL. Pisemne przyjęcie przez Finansującego
powyższej oferty będzie równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu leasingu, z uwzględnieniem zapisu powyżej. Wraz z oświadczeniem o przyjęciu oferty
Finansujący prześle Korzystającemu fakturę VAT sprzedaży, obejmującą cenę sprzedaży. Z chwilą sprzedaży pojazdu, Korzystającemu nie przysługują roszczenia względem
Finansującego z tytułu rękojmi i gwarancji. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy stronami, Finansujący ma prawo naliczyć Korzystającemu
opłaty z tytułu korzystania z pojazdu przez okres po zakończeniu UL oraz obciążyć Korzystającego kosztami poniesionymi w związku z władaniem przez Korzystającego
pojazdem m.in. kosztami składek ubezpieczeniowych. Nie zawarcie umowy sprzedaży rodzi po stronie Korzystającego obowiązek zwrotu przedmiotu leasingu w terminie
i miejscu wskazanych przez Finansującego. Jeżeli Korzystający będzie w opóźnieniu ze zwrotem przedmiotu UL, Korzystający zapłaci Finansującemu karę umowną w wysokości
0,1% ceny sprzedaży przedmiotu UL za każdy dzień opóźnienia. Do czasu zwrotu pojazdu Finansującemu Korzystający ponosi odpowiedzialność za pojazd na zasadach ryzyka.
Jeżeli nastąpi rozwiązanie UL z końcem okresu na jaki została zawarta, a Korzystający nie wystąpi do Finansującego z roszczeniem opisanym w ust.12 lub nie skorzysta
z prawa, o których mowa w ust. 13 powyżej i w terminach tam wskazanych, na Finansującego przechodzą z powrotem roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji odnośnie
przedmiotu leasingu.
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15. W każdym wypadku wygaśnięcia lub rozwiązania UL, lecz z wyjątkiem sytuacji gdy UL wygasła w rezultacie utraty lub kasacji przedmiotu leasingu i z zastrzeżeniem
postanowień ust.12, 13 oraz 14 powyżej, Korzystający zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dokonać zwrotu przedmiotu leasingu wraz z kompletem dokumentacji
oraz oryginalnym wyposażeniem przedmiotu leasingu, w miejsce wskazane przez Finansującego na piśmie i w terminie, tam wskazanym. Jeżeli Korzystający opóźnia się
ze zwrotem przedmiotu leasingu w wyznaczone miejsce, Korzystający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Finansującego kary umownej w wysokości 0,1% wartości
przedmiotu leasingu netto określonej w UL za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli ewentualna szkoda przewyższa wartość kary umownej Finansujący uprawniony jest dochodzić
od Korzystającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
16. W każdym wypadku wygaśnięcia lub rozwiązania UL, lecz z wyjątkiem sytuacji gdy UL wygasła w rezultacie utraty przedmiotu leasingu, wszelkie dokonane przez
Korzystającego stosownie udokumentowane nakłady na przedmiot leasingu przechodzą na własność Finansującego z dniem objęcia przez Finansującego danego
przedmiotu leasingu w posiadanie. Wartość tych nakładów w stanie i po cenach z dnia wygaśnięcia lub rozwiązania UL zaliczona zostaje na poczet wymagalnych
należności Finansującego wynikających z UL, OWUL i/lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ewentualnie na poczet ceny z tytułu odpłatnego przeniesienia
własności przedmiotu leasingu na Korzystającego.
17. Jeśli OWUS nie stanowi inaczej, Korzystający zobowiązany jest dokonać zwrotu przedmiotu leasingu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie zgodne
z przeznaczeniem danego przedmiotu leasingu. Finansujący zastrzega sobie prawo do dokonania odbioru przedmiotu leasingu z udziałem rzeczoznawcy, przy czym
Korzystający ponosi koszt opinii i usług rzeczoznawcy w przypadku, gdy z treści opinii wynika, iż przedmiot leasingu został zwrócony w stanie pogorszonym ponad
normalne zużycie zgodne z przeznaczeniem danego przedmiotu leasingu proporcjonalnie do okresu używania przedmiotu leasingu oraz / albo przebiegu normatywnego,
o ile przebieg normatywny wskazano w UL, w stanie uszkodzonym lub w inny sposób różniącym się od stanu z dnia przekazania przedmiotu leasingu Korzystającemu
(w szczególności gdy przedmiot leasingu został przerobiony lub zmodyfikowany przez Korzystającego lub na jego polecenie w sposób nie uzgodniony z Finansującym).
18. Finansujący złoży stosowne oświadczenia dotyczące zniesienia zabezpieczeń danej UL, a także w warunkach określonych postanowieniami UL i OWUL zwróci Korzystającemu weksel
własny in blanco oraz gwarancje i inne dowody ustanowienia zabezpieczenia, niezwłocznie po dokonaniu przez Korzystającego zgodnie z postanowieniami UL oraz OWUL i powszechnie
obowiązujących przepisów prawa zwrotu przedmiotu leasingu, oraz spełnienia przez Korzystającego wszelkich wymogów i zobowiązań finansowych względem Finansującego.
19. W sytuacjach naruszenia przez Korzystającego obowiązku zwrotu przedmiotu leasingu w przepisanym terminie Korzystający nieodwołalnie upoważnia Finansującego
i osoby przez Finansującego upoważnione lub działające na jego rzecz do naruszenia posiadania Korzystającego i wejścia do pomieszczeń oraz na teren nieruchomości
celem odebrania przedmiotu leasingu.
20. W przypadku, gdy Korzystający będący osobą fizyczną umrze, a nie ma innych Korzystających będących stroną danej UL, UL wygasa z dniem śmierci Korzystającego,
chyba że UL stanowi inaczej. W takiej sytuacji Finansujący dokonuje jednostronnego odbioru przedmiotu leasingu od spadkobierców Korzystającego lub osoby w której
posiadaniu przedmiot leasingu się znajduje.
§ 10. Zabezpieczenia
1.
2.

3.
4.

Finansujący może uzależnić zawarcie UL od ustanowienia przez Korzystającego – wskazanych przez Finansującego zabezpieczeń, w szczególności poprzez, przedłożenie
weksli własnych in blanco, poręczeń wekslowych (awal), gwarancji bankowej, ustanowienie hipoteki, a także innych zabezpieczeń.
W przypadku przedłożenia przez Korzystającego na zabezpieczenie roszczeń wynikających z UL weksla własnego in blanco, w przypadku powstania w związku
z obowiązywaniem UL lub w okresie jej obowiązywania jakichkolwiek należności przeterminowanych Korzystającego względem Finansującego, Finansujący ma prawo
wypełnić dany weksel wpisując:
a) sumę wekslową odpowiadającą danym należnościom wraz z odsetkami i innymi kosztami, do dnia wypełnienia weksla;
b) terminu płatności przypadającego najwcześniej na 7 dzień po dacie wypełnienia weksla;
c) klauzuli „bez protestu”;
d) miejsce i data płatności wedle uznania Finansującego.
Jeżeli strony UL nie sporządzą odrębnej deklaracji wekslowej postanowienia ust.2 powyżej stanowią deklarację wekslową do weksla in blanco wystawionego przez
Korzystającego do danej UL. Korzystający potwierdza powyższe składając podpis pod niniejszymi OWUL.
Korzystający jest zobowiązany na każde żądanie Finansującego wyrażone na piśmie udostępnić Finansującemu dokumenty opisujące oraz / albo potwierdzające aktualną
sytuację finansową Korzystającego, w tym m.in. wysokość przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa Korzystającego, dostarczając stosowną dokumentację w miejsce
i w terminie wskazanym przez Finansującego. Nie dochowanie przez Korzystającego obowiązku określonego w zdaniu poprzednim uprawnia Finansującego do rozwiązania
UL ze skutkiem natychmiastowym na piśmie.

§ 11. Postanowienia końcowe
1.

Nieważność lub bezskuteczność jednego lub większej liczby postanowień UL lub OWUL nie stanowi o nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień. W takim
przypadku celem usunięcia ewentualnej luki strony interpretować będą pozostałe postanowienia w sposób wyrażający cel gospodarczy, który obie strony chciały osiągnąć
zawierając UL.
2. Jeżeli zgodnie z postanowieniami UL lub OWUL Korzystający zobowiązany jest wobec Finansującego do zapłaty kary umownej, a ewentualnie poniesiona przez
Finansującego szkoda przewyższa wartość kary umownej, Finansujący zachowuje roszczenie względem Korzystającego o zapłatę odszkodowania w części przewyższającej
wysokość uiszczonej kary umownej.
3. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszych OWUL oraz UL zmiany i uzupełnienia UL wymagają dla swej ważności zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Postanowienie zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio do wszystkich innych porozumień i umów, których treść wynika lub jest związana z UL lub
OWUL, jednakże skrócenie UL, wydłużenie UL mogą nastąpić na wniosek Korzystającego (pisemny), przedłożony Finansującemu – wówczas zmianę UL w powyższym
zakresie uważa się za dokonaną z momentem wyrażenia przez Finansującego pisemnej zgody na przedłożony przez Korzystającego wniosek. Zmiana danych adresowych
czy też zmiana nazwy firmy następuje na podstawie jednostronnego pisemnego oświadczenia Korzystającego, które powinno zostać złożone na odpowiednim formularzu
obowiązującym u Finansującego.
4. Zmiany i uzupełnienia OWUL Finansujący wprowadza jednostronnie i obowiązują one od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Finansujący
zawiadomi na piśmie Korzystającego o zmianach przesyłając nową treść i wskazanie jednostek redakcyjnych, w których doszło do zmiany lub, które zostały dodane.
5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami UL lub OWUL zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Spory mogące powstać na tle obowiązywania UL lub OWUL rozpatrywane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Finansującego.
7. Wszelkie zawiadomienia i pisma dotyczące realizacji UL lub OWUL winny być przesyłane listami poleconymi, przy czym przesyłane listami poleconymi dwukrotnie
awizowane i nie podjęte w terminie uznaje się za prawidłowo doręczone, chyba że szczególne postanowienia UL lub OWUL stanowią inaczej. Za prawidłowo doręczone
uważa się pismo przesłane Korzystającemu na adres korespondencyjny ujawniony w UL lub na odpowiednim formularzu obowiązującym u Finansującego.
8. Korzystający ma obowiązek informować Finansującego o wszelkich zmianach mających wpływ na realizacje postanowień UL, w szczególności o zmianie adresu czy nazwy firmy.
9. Wszelkie załączniki do UL, lub odpowiednio OWUL, stanowią ich integralną część.
10. Strony zapoznały się z treścią niniejszych OWUL i akceptują ich treść w całości.

8/8

