Adres do korespondencji
Idea Ge�n Leasing S.A.
Dział Obsługi Posprzedażowej
ul. Uniwersytecka 20
40-007 Katowice
infolinia 32 604 30 20
e-mail: dop@ideage�n.pl

Dnia

Miejscowość

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA UŻYTKOWANIE PRZEDMIOTU NAJMU
OSOBIE TRZECIEJ WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O OKRESIE UŻYTKOWANIA
Zwracam się z wnioskiem o wydanie zgody przez Ge�n Rent (Najemcodawcę) na użytkowanie przedmiotu najmu osobie trzeciej, dotyczy:
Numer umowy najmu:

dane przedmiotu (np. nr rej.)

W/w przedmiot najmu będzie używany przez:
DANE UŻYTKOWNIKA
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Miasto

NIP

W okresie od dnia

PESEL

do dnia

Oświadczam, że przedmiot najmu będzie wykorzystywany odpłatnie / nieodpłatnie*
Oświadczam, że między Najemcobiorcą a
A) Osobą użytkującą pojazd najmu istniej / nie istnieje* pokrewieństwo ( jeśli tak to proszę wpisać stopień pokrewieństwa )
B) Spółką istnieje / nie istnieje* powiązanie kapitałowe
Jednocześnie proszę o przedstawienie warunków następującą drogą:
E-mail:
Pocztą na adres siedziby
W przypadku posiadania polisy indywidualnej prosimy o dostarczenie oświadczenia potwierdzonego przez agenta, u którego została ona zawarta, iż polisa spełnia
warunki ubezpieczenia w zakresie użyczenia

Podpis i pieczątka Najemcy

Podpis i pieczątka użytkownika

Jednocześnie do wniosku załączam: dokumenty rejestrowe użytkownika / lub dokument tożsamości osoby ﬁzycznej.
Informacja dla Korzystającego:
W celu przyspieszenia realizacji wniosku złóż e-wniosek poprzez portal www.BankKierowcy.pl
Bank Kierowcy to bezpłatny dostep do produktów i usług związanych z pojazdem w jednym miejscu, zaloguj się i zyskaj:
Dostęp do posiadanych produktów oraz ich obsługę on-line
Szeroki wybór ofert pojazdów i atrakcyjne oferty ﬁnansowania
Ponadto zachęcamy do wygodnej i bezpłatnej formy likwidacji szkody komunikacyjnej - asysty szkodowej.
Wystarczy skontaktować się pod nr telefonu + 22 22 77 222 lub zgłosić szkodę na portalu www.bankkierowcy.pl
* Niepotrzebne skreślić

Ge�n Rent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowych Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000585174, NIP: 8992777278, REGON: 362987649, kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł (wpłacony w całości).

