
Wniosek o wcześniejsze zakończenie umowy leasingu

INFORMACJA DLA KORZYSTAJĄCEGO
Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami, a następnie podpisać i przesłać do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: bok@scmultirent.pl, fax: 071/ 330 96 45 lub 
listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 442, 50-950 UP Wrocław 68.

Firmowa pieczęćData

Dane Korzystającego:

Nazwa firmy: ....................................................................................................................

.........................................................................................................................................

NIP :   ...............................................................................................................................

Osoba do kontaktu:    ......................................................................................................  

Tel.:  .................................................................................................................................

Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
ul. Legnicka 48 B

54-202 Wrocław

Dotyczy Umowy leasingu nr: .......................................................................................

I. Proszę o przedstawienie symulacji warunków finansowych wcześniejszego zakończenia umowy leasingu oraz wykupu przedmiotu leasingu. 

Uzasadnienie:

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................................................................

II. Decyzję oraz symulację wraz z warunkami zakończenia umowy leasingu i wykupu pojazdu proszę przesłać: 
(ZAZNACZ WŁAŚCIWE POLE I WPISZ POTRZEBNE INFORMACJE)

  e-mailem na adres:  ...............................................................................................................................................................................................

  listownie na adres:   ...............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................................

III. Mam zawartą polisę OC/AC za pośrednictwem SCM/BIK Serwis (jeśli pojazd został ubezpieczony we własnym zakresie POMIŃ TEN PUNKT): 
(ZAZNACZ WŁAŚCIWE POLE) 
 

  chcę kontynuować polisę do końca okresu ubezpieczenia; 

  nie chcę kontynuować polisy, po wykupie zawrę polisę we własnym zakresie.  

IV. Oświadczam, że nie posiadam przeterminowanych należności wobec Finansującego. 

V. Przyjmuję do wiadomości, że:
a) Za wykonanie symulacji Finansujący pobierze opłatę w wysokości ustalonej w Tabeli Opłat Dodatkowych;
b) Finansującemu przysługuje prawo odmowy wykonania wnioskowanej zmiany bez podania przyczyny, a w szczególności w przypadku 

niedotrzymania przez Korzystającego warunków wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu;
c) Przy wcześniejszym zakończeniu umowy leasingu – wykup pojazdu możliwy jest tylko na firmę Korzystającego.  

Brak jest możliwości wykupu na osobę prywatną;
d) Przygotowana symulacja wcześniejszego zakończenia umowy ważna jest 30 dni;
e) Wniosek można złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed planowanym wykupem np. jeżeli chcesz wykupić pojazd w  grudniu, wniosek złóż 

najwcześniej w listopadzie.

Czytelny podpis Korzystającego 


	01_Nazwa: 
	01_Nazwa2: 
	02_email: 
	03_telefon: 
	04_nr umowy: 
	06: Off
	11: 
	12: 
	13: Off
	17_data 2: 
	14-mail: 
	15-adres: 
	15-adres 2: 
	07: Off
	07_wartosc3: 


