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Załącznik nr 1
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Leasingodawca rozpocznie wykonywanie umowy, do której mają
zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Umowy Leasingu Finansowego (dalej:
OWULF), po otrzymaniu kaucji wstępnej.
2. Brak wpłaty kaucji wstępnej w terminie 30 dni od daty wskazanej w umowie
leasingu, powoduje wygaśnięcie tej umowy.
II. PRZEDMIOT LEASINGU
§2
1. W razie wzrostu ceny zakupu przedmiotu leasingu, różnicę pomiędzy
wartością przedmiotu leasingu wynikającą z umowy leasingu a ceną, za jaką
Leasingodawca nabywa przedmiot leasingu od Zbywcy, Leasingobiorca będzie
zobowiązany dopłacić w formie dodatkowej jednorazowej opłaty leasingowej
lub Leasingodawca skoryguje z tego powodu warunki umowy leasingu,
podwyższając odpowiednio należne od Leasingobiorcy opłaty leasingowe. W
razie obniżenia ceny zakupu przedmiotu leasingu u Zbywcy, odpowiedniemu
obniżeniu ulegnie wartość przedmiotu leasingu wynikająca z umowy leasingu
i odpowiednio zmianie ulegną warunki umowy, co Leasingodawca potwierdzi
sporządzając zmieniony harmonogram spłat.
2. Zapłata ceny za przedmiot leasingu, opłat leasingowych i innych należności
wynikających z umowy, o ile jest dokonywana w walucie obcej lub w walucie
innej niż waluta umowy, jest przeliczana na PLN lub na walutę umowy według
kursu sprzedaży tej waluty obowiązującego w GETIN Noble Bank S.A. w dniu
płatności.
§3
1. Leasingobiorca ponosi odpowiedzialność za wybór Zbywcy i przedmiotu
leasingu.
2. Leasingodawca upoważnia Leasingobiorcę do odebrania przedmiotu
leasingu od Zbywcy.
3. Koszty odbioru przedmiotu leasingu ponosi Leasingobiorca.
§4
1. Naprawy przedmiotu leasingu wynikające z wad i innych roszczeń
gwarancyjnych, przeglądy oraz wszelkie inne czynności związane z
konserwacją przedmiotu leasingu, mogą być dokonywane wyłącznie w
serwisach posiadających autoryzację producenta lub dystrybutora przedmiotu
leasingu, chyba że Leasingobiorca i Leasingodawca poczynili inne ustalenia w
tym zakresie.
2. Naprawy przedmiotu leasingu wynikające ze szkód ubezpieczeniowych,
mogą być dokonywane wyłącznie w serwisach posiadających autoryzację
Leasingodawcy, chyba że Leasingobiorca i Leasingodawca poczynili inne
ustalenia w tym zakresie.
3. Leasingobiorca jest zobowiązany do dokonywania obowiązkowych badań
technicznych przedmiotu leasingu.
4. Niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie czynności określonych w
powyższych ustępach, uprawnia Leasingodawcę do wyznaczenia
Leasingobiorcy dodatkowego terminu na wykonanie tych czynności, z
zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na
ich realizację, Leasingodawca będzie uprawniony do rozwiązania umowy
leasingu ze skutkiem natychmiastowym.
§5
1. Z chwilą zawarcia przez Leasingodawcę ze Zbywcą umowy kupna
przedmiotu leasingu, na Leasingobiorcę przechodzą uprawnienia z tytułu
rękojmi i gwarancji za wady tego przedmiotu, za wyjątkiem uprawnienia do
odstąpienia od umowy ze Zbywcą. Uprawnienie to, o ile znajduje oparcie w
przepisach prawa lub zapisach umowy ze Zbywcą, wykonywane być może
wyłącznie przez Leasingodawcę i jedynie na pisemne żądanie Leasingobiorcy.
Zgłaszając żądanie odstąpienia od umowy ze Zbywcą, Leasingobiorca
zobowiązany jest wykazać istnienie uzasadniających je okoliczności.
2. Leasingobiorca zobowiązany jest do informowania Leasingodawcy o
wystąpieniu wszelkich okoliczności objętych gwarancją lub rękojmią.
Leasingobiorca może dochodzić usunięcia wad i innych roszczeń z tytułu
rękojmi lub gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji ustalonymi przez
Zbywcę. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi następuje na koszt i
ryzyko Leasingobiorcy. W razie utraty przez Leasingobiorcę uprawnień z tytułu
gwarancji lub rękojmi, odpowiada on za szkody powstałe z tego tytułu, za

wyjątkiem przypadków, gdy utrata gwarancji lub rękojmi nastąpiła z winy
Leasingodawcy.
§6
1. Leasingobiorca jest zobowiązany do przekazywania, na żądanie
Leasingodawcy, informacji o miejscu użytkowania lub przechowywania
przedmiotu leasingu.
2. Leasingobiorca zobowiązany jest, na żądanie Leasingodawcy, umożliwić
kontrolę przedmiotu leasingu oraz sytuacji finansowej i prawnej w swoim
przedsiębiorstwie. Ponadto w trakcie trwania umowy Leasingobiorca ma
obowiązek przedstawiać, na pisemne wezwanie Leasingodawcy, w terminie 7
dni od dnia wezwania, dokumenty dotyczące sytuacji finansowej oraz prawnej
Leasingobiorcy, takie jak (w zależności od formy prowadzonej działalności
gospodarczej):
- dane finansowe za aktualny okres: kopia/wydruk podatkowej księgi
przychodów i rozchodów (dalej także KPiR), podsumowanie KPiR lub ewidencji
przychodów lub Rachunek Zysków i Strat (RZiS) lub F-01 lub oświadczenie
podpisane przez Leasingobiorcę, jeżeli brak wcześniejszych, deklaracje VAT,
- dane finansowe za ostatni zakończony rok: deklaracja podatkowa PIT, a w
przypadku Leasingobiorców prowadzących księgi rachunkowe - sprawozdanie
finansowe za ostatni rok obrachunkowy łącznie ze sprawozdaniem biegłego z
badania (jeśli podlegało badaniu),
- dokonywać aktualizacji treści załączników przedłożonych do wniosku o
zawarcie umowy,
- zgodę na weryfikację w bazach danych na druku obowiązującym u
Leasingodawcy.
Ten sam obowiązek, dotyczy poręczyciela, o ile do umowy zostało
ustanowione poręczenie. Leasingodawca nie ma prawa żądania
przedstawienia powyższej dokumentacji częściej niż raz na kwartał.
3. W przypadku nieprzedstawienia wyżej wymienionych dokumentów przez
Leasingobiorcę w określonym przez Leasingodawcę terminie, Leasingodawca
uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości
przedmiotu umowy za każdy pełny miesiąc opóźnienia w wykonaniu tego
obowiązku.
4. Leasingobiorca zobowiązuje się do ponoszenia ciężarów związanych z
własnością lub posiadaniem przedmiotu leasingu i jego użytkowaniem i w
związku z powyższym odpowiada za należności i opłaty z tego tytułu powstałe
(w tym podatki oraz inne obciążenia publicznoprawne i cywilnoprawne). W
przypadku, gdy przedmiotem leasingu jest pojazd, Leasingobiorcę obciążają
również koszty zakupu i montażu w tym pojeździe wymaganych przez
ubezpieczyciela zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Dane Leasingobiorcy w
ramach wykonania postanowień umowy leasingu, mogą być przekazywane
przez Leasingodawcę do podmiotów oczekujących zapłaty za wykroczenia, za
parkowanie oraz za pozostałe zdarzenia wskazane powyżej, skutkujące
obciążeniami finansowymi spowodowanymi przez Leasingobiorcę.
Leasingobiorca zobowiązuje się także do pokrycia należności poniesionych
przez Leasingodawcę w związku z ochroną swoich praw w postępowaniach
pozostających w związku z umową bądź przedmiotem leasingu,
zainicjowanych wskutek naruszenia postanowień umowy, lub przepisów
prawa, a także faktycznie poniesionych przez Leasingodawcę, uzasadnionych
kosztów pomocy prawnej (kosztów doradztwa, opinii, reprezentacji i
tłumaczeń). O ile należności, o których mowa powyżej, zostaną zapłacone
przez Leasingodawcę, Leasingodawca nabędzie tym samym wierzytelność w
stosunku do Leasingobiorcy równą kwocie należności zapłaconych przez
Leasingodawcę, a Leasingobiorca zobowiązuje się do jej zapłaty.
III. OPŁATY
§7
1. Leasingobiorca zobowiązany jest do terminowego uiszczania wszystkich
opłat leasingowych i innych należności wynikających z umowy leasingu w
terminach uzgodnionych przez Strony w umowie. Terminy płatności są datami
ostatecznymi wpływu środków finansowych na rachunek bankowy
Leasingodawcy. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat leasingowych,
Leasingodawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości
odsetek maksymalnych za opóźnienie (w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego) za każdy dzień opóźnienia.
2. Leasingodawca może zaliczać wpłaty Leasingobiorcy oraz świadczenia z
tytułu zawartych przez Leasingobiorcę bądź Leasingodawcę umów
ubezpieczenia, w pierwszej kolejności na poczet należności ubocznych
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(odsetki, opłaty manipulacyjne itp.), a następnie na zaspokojenie opłat
leasingowych, począwszy od najdawniej wymagalnych. Leasingodawca może
również zaliczyć dokonane wpłaty na zaspokojenie wymagalnych
wierzytelności wynikających z innych umów zawartych przez Leasingobiorcę z
Leasingodawcą, począwszy od najdawniej wymagalnej.
3. W przypadku braku wymagalnych zobowiązań Leasingobiorcy względem
Leasingodawcy, kwoty wpłacone przez Leasingobiorcę na rachunek
Leasingodawcy, na wniosek Leasingobiorcy, zostaną zwrócone na wskazany
przez niego rachunek.
4. Jeżeli Strony ustalą w umowie leasingu, że wysokość opłat leasingowych
ustalana jest w oparciu o zmienne oprocentowanie, to w przypadku zmiany w
trakcie trwania umowy leasingu wartości wskaźnika referencyjnego
wskazanego w jej treści, nastąpi zmiana wysokości opłat leasingowych,
stosowna do zmiany wartości tego wskaźnika. Pierwsza zmiana
oprocentowania będzie miała miejsce, jeśli wartość wyżej wymienionego
wskaźnika referencyjnego z dnia poprzedzającego dzień wystawienia przez
Leasingodawcę noty na opłatę leasingową, będzie się różniła od wartości tego
wskaźnika, wskazanego w treści umowy leasingu. Kolejne zmiany
oprocentowania będą miały miejsce, jeśli wartość właściwego wskaźnika
referencyjnego z dnia poprzedzającego dzień wystawienia przez
Leasingodawcę noty na opłatę leasingową, będzie się różniła od wartości tego
wskaźnika przyjętego w wyniku ostatniej zmiany oprocentowania. Zmiana
oprocentowania nastąpi ze skutkiem od kolejnej opłaty leasingowej. Zmiana
wysokości opłat leasingowych zostanie potwierdzona przez Leasingodawcę
poprzez podanie Leasingobiorcy nowej wysokości wskaźnika referencyjnego
na nocie obejmującej kolejną opłatę leasingową. Ponadto Leasingodawca, na
wniosek Leasingobiorcy, doręczy mu harmonogram finansowy uwzględniający
dokonaną zmianę oprocentowania. Zmiana oprocentowania dokonana w
wyżej opisanym trybie nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy
leasingu.
5. Jeżeli umowa została zawarta w wariancie z opłatą administracyjną, to
Leasingobiorca w określonych okolicznościach zobowiązany jest do poniższych
płatności:
1) Opłaty za odstępstwa i opcje:
a) czynności świadczone w Wydziale Komunikacji (za wyjątkiem pierwszej
rejestracji pojazdu) – opłata równa rzeczywistym kosztom poniesionym przez
Leasingodawcę z tego tytułu,
b) rejestracja pojazdu na indywidualnie zamówione numery i tablice
rejestracyjne – opłata równa rzeczywistym kosztom poniesionym przez
Leasingodawcę z tego tytułu,
c) wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania, jeśli Leasingobiorca
nie korzysta z likwidacji szkody w ramach asysty szkodowej Leasingodawcy –
opłata w wysokości 399 PLN netto dla pojazdów do 3,5 tony oraz powyżej 3,5
tony,
d) administrowanie ubezpieczeniem zawartym przez Leasingobiorcę we
własnym zakresie - za każdy rok trwania polisy 249 PLN netto,
e) udzielenie zagranicznym organom ścigania lub innym uprawnionym
zagranicznym organom informacji o użytkowniku przedmiotu leasingu – opłata
w wysokości 79 PLN netto,
f) podjęcie czynności w związku z niedostarczeniem w terminie określonym w
OWULF polisy potwierdzającej zawarcie ubezpieczenia własnego
Leasingobiorcy w zakresie wymaganym przez Leasingodawcę wraz z
potwierdzeniem jednorazowego opłacenia składki - 300 PLN netto.
2) Opłaty windykacyjne:
a) wystawienie pierwszego w danej umowie pisemnego wezwania do zapłaty,
monitu, upomnienia– do 49 PLN netto,
b) wystawienie pisemnego wezwania do zapłaty, monitu, upomnienia–do 99
PLN netto,
c) wystawienie ponownego pisemnego wezwania do zapłaty, monitu,
upomnienia– do 129 PLN netto,
d) wyznaczenie dodatkowego ostatecznego terminu płatności/ wznowienia
umowy leasingu – 120% opłaty leasingowej netto, nie więcej niż 5000 PLN
netto,
e) zmiana harmonogramu przy restrukturyzacji zadłużenia: 1% od sumy opłat
leasingowych pozostających do spłaty, nie mniej niż 250 PLN netto,
f) opłata manipulacyjna - koszty windykacji – minimum 1500 PLN netto,

g) opłata manipulacyjna z tytułu przeprowadzenie wizyty terenowej
pełnomocnika Leasingodawcy, w celu doprowadzenia do spłaty należności
przeterminowanych – od 200 do 1000 PLN netto.
Terminy płatności powyższych opłat określane są w wystawianych fakturach.
6. W przypadku umowy zawartej w wariancie z opłatą administracyjną,
Leasingodawca jest uprawniony do dokonania zmiany wysokości opłat i
prowizji określonych w ust. 5 powyżej, lub zasad ich stosowania i naliczania
i/lub do wprowadzenia opłat lub prowizji za czynności dotychczas nie ujęte w
ust. 5. Taka zmiana i/lub wprowadzenie opłat lub prowizji za czynności
dotychczas nie ujęte w ust. 5, jest możliwe z ważnych przyczyn, za które uznaje
się:
a) wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących
przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo - skutkowy między
wprowadzeniem nowych lub zmianą przepisów a zmianą kosztów
wykonywania czynności przez Leasingodawcę,
b) wydanie urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących
przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez
uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo - skutkowy między
wydaniem urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub
decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez
Leasingodawcę,
c) zmianę cen usług świadczonych na rzecz Leasingodawcy przez podmioty
trzecie na podstawie umów, których Leasingodawca jest stroną, a które to
usługi są świadczone w celu wykonania przez Leasingodawcę umowy zawartej
z Leasingobiorcą, do której zastosowanie ma ust. 5, powodujących wzrost
ponoszonych przez Leasingodawcę kosztów wykonywania tej umowy;
d) zmianę wskaźnika inflacji (miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych publikowanego przez GUS w ujęciu odnoszącym się do
poprzedniego miesiąca) o minimum 0,1 punktu procentowego,
e) udostępnienie przez Leasingodawcę, Leasingobiorcy nowych usług, o
charakterze opcjonalnym, z zastrzeżeniem, że ta zmiana polegać będzie na
ustanowieniu nowych opłat lub prowizji, dotyczących nowo udostępnianych
usług.
7. Zmiany spowodowane wystąpieniem co najmniej jednej z przyczyn
opisanych w ust. 6, będą polegać na podwyższeniu lub obniżeniu wysokości
opłat lub prowizji zgodnie z kierunkiem zmian wynikającym z zaistniałej
przyczyny/zaistniałych przyczyn.
8. Leasingodawca będzie dokonywał zmian opłat lub prowizji adekwatnie do
rodzaju i rozmiaru zmiany czynników, które wystąpiły i stanowiły przyczyny
wprowadzenia zmian wysokości opłat lub prowizji opisanych w ust. 5.
9. Zmiany opłat i prowizji opisanych w ust. 5, będą następowały nie później niż
w terminie 6 miesięcy od wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 6.
10. Leasingodawca może obniżyć wysokość opłaty lub prowizji lub zaprzestać
ich pobierania, dążąc do poprawy konkurencyjności świadczonych przez niego
usług finansowych.
11. Leasingodawca poinformuje Leasingobiorcę o zmianach opłat i prowizji
opisanych w ust. 5 w następującej formie:
a) w formie pisemnej na podany adres do korespondencji lub
b) poprzez dedykowaną platformą internetową z bezpiecznym dostępem
(chronioną indywidualnym loginem oraz hasłem) – jeśli Leasingobiorca wyraził
zgodę na korzystanie z tej platformy.
12. Informacje o zmianach opłat i prowizji opisanych w ust. 5, Leasingodawca
będzie wysyłał nie później niż 30 dni przed datą ich wejścia w życie, podając tę
datę w informacji przekazywanej Leasingobiorcy.
§8
Wejście w życie zmian w prawie, skutkujących zmianą obciążeń podatkowych
lub wprowadzeniem dodatkowych opłat lub podatków od umowy lub
przedmiotu leasingu, stanowi ważną przyczynę uzasadniającą jednostronną
zmianę wynagrodzenia należnego Leasingodawcy z tytułu umowy (odnośnie
pozostałych do spłacenia opłat leasingowych i innych należności wynikających
z umowy). Wysokość zobowiązań Leasingobiorcy ulegnie odpowiedniemu
obniżeniu lub podwyższeniu o wartość wynikającą z wprowadzonych zmian. W
przypadku zmiany prawa działającej wstecz, Leasingodawca przeniesie na
Leasingobiorcę obowiązek wniesienia stosownej dopłaty.
IV. UBEZPIECZENIA
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§9
1. Przedmiot leasingu podlega ubezpieczeniu przez Leasingobiorcę i na jego
koszt, przez cały okres trwania umowy. Minimalny zakres ochrony
ubezpieczeniowej, wymagany przez Leasingodawcę, jest określony na stronie
internetowej www.ideagetinleasing.pl. Obowiązek ubezpieczenia przedmiotu
leasingu, Leasingobiorca może wykonać także zlecając Leasingodawcy
zawarcie w imieniu Leasingobiorcy wymaganych zgodnie z OWULF umów
ubezpieczenia.
2. Leasingobiorcę obciąża obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiązkowego, w szczególności ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych, w odniesieniu do przedmiotu leasingu każdorazowo, jeśli
obowiązek taki nakładają na posiadacza przedmiotu leasingu przepisy prawa,
z zastrzeżeniem, że ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla
przedmiotów leasingu będących pojazdami wolnobieżnymi, wymagane jest
przez Leasingodawcę od dnia zapłaty przez Leasingodawcę za przedmiot
leasingu do Zbywcy. W przypadku niespełnienia obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia obowiązkowego, Leasingobiorca ponosi odpowiedzialność za
szkody i roszczenia osób trzecich oraz instytucji, w szczególności
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Leasingobiorcę obciąża
również obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia majątkowego przedmiotu
leasingu od zdarzeń losowych.
3. Leasingodawca jako właściciel przedmiotu leasingu wyrazi zgodę na jego
ubezpieczenie przez Leasingobiorcę (dalej także jako: ubezpieczenie własne
Leasingobiorcy), jeśli Leasingobiorca przedstawi ofertę ubezpieczeniową
spełniającą kryteria dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej wymaganej
przez Leasingodawcę oraz gdy przedstawiona oferta ubezpieczenia będzie
pochodziła z towarzystwa ubezpieczeń znajdującego się na liście towarzystw,
dostępnej na stronie internetowej www.ideagetinleasing.pl. Do ubezpieczenia
własnego Leasingobiorcy postanowienia §10 stosuje się odpowiednio.
4. Jeśli oferta ubezpieczeniowa przedstawiona przez Leasingobiorcę zostanie
przyjęta, Leasingobiorca jest następnie zobowiązany do przedstawienia
Leasingodawcy, najpóźniej do dnia rejestracji przedmiotu leasingu – w
przypadku przedmiotów podlegających rejestracji, a w przypadku
przedmiotów niepodlegających rejestracji – najpóźniej do dnia wydania
przedmiotu leasingu, polisy potwierdzającej zawarcie ubezpieczenia w
zakresie wymaganym przez Leasingodawcę wraz z potwierdzeniem
jednorazowego opłacenia składki.
5. Jeżeli w trakcie trwania umowy leasingu wygaśnie ochrona
ubezpieczeniowa, ubezpieczenie na kolejny okres może zostać zawarte jako
ubezpieczenie własne Leasingobiorcy, pod warunkiem akceptacji przez
Leasingodawcę oferty ubezpieczenia, przedstawionej przez Leasingobiorcę nie
później niż na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego okresu ochrony
ubezpieczeniowej, oraz dostarczenia stosownej polisy na 14 dni przed
upływem dotychczasowego okresu ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem
jednorazowego opłacenia składki. Ust. 1 i 3 stosuje się w takich przypadkach
odpowiednio w części dotyczącej zakresu ochrony ubezpieczeniowej
wymaganej przez Leasingodawcę oraz wyboru towarzystwa ubezpieczeń.
6. W przypadku niewykonania przez Leasingobiorcę obowiązku
przedstawienia oferty ubezpieczenia własnego Leasingobiorcy lub odmowy ze
strony Leasingodawcy jej przyjęcia, Leasingodawca jest uprawniony do
podejmowania niezbędnych działań w celu zawarcia umowy ubezpieczenia
przedmiotu leasingu w pełnym wymaganym przez Leasingodawcę zakresie, w
tym przekazania danych osobowych Leasingobiorcy dystrybutorowi
ubezpieczeń, w celu otrzymania stosownej oferty ubezpieczenia przedmiotu
leasingu.
7. Skorzystanie przez Leasingodawcę z uprawnienia do ubezpieczenia
przedmiotu leasingu, następuje na koszt Leasingobiorcy, na warunkach
określonych przez dystrybutora ubezpieczeń w ofercie dla Leasingodawcy. W
takim przypadku koszty poniesione przez Leasingodawcę z tytułu
ubezpieczenia, nie będą stanowiły elementu opłaty leasingowej i będą
fakturowane na Leasingobiorcę z zastosowaniem właściwej stawki podatku
VAT.
8. Ewentualne przedterminowe zakończenie ubezpieczenia zawartego przez
Leasingodawcę, na wniosek Leasingobiorcy, w sytuacjach innych niż opisane w
warunkach ubezpieczenia, możliwe jest wyłącznie za zgodą towarzystwa
ubezpieczeń.
9. Gdy Leasingobiorca nie zapłaci składki ubezpieczeniowej, Leasingodawca
może ją zapłacić, żądając jej zwrotu od Leasingobiorcy.

§10
1. Leasingobiorcę obciążają obowiązki wynikające z warunków ubezpieczenia,
w tym dotyczące należytego zabezpieczenia przedmiotu leasingu oraz
notyfikacji zdarzeń ubezpieczeniowych.
2. Jeżeli w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia lub w momencie
przystąpienia do umowy grupowej ubezpieczenia na wniosek Leasingobiorcy,
dojdzie do ujawniania danych Leasingobiorcy lub korzystającego z przedmiotu
leasingu lub danych przedmiotu leasingu innych niż podane przez
Leasingobiorcę w momencie wnioskowania o ofertę ubezpieczenia, lub w
momencie zawierania umowy leasingu, a w efekcie składka ubezpieczeniowa
faktycznie uiszczona przez Leasingodawcę do towarzystwa ubezpieczeń,
będzie inna od składki ubezpieczenia przyjętej przy kalkulacji umowy leasingu,
lub we wniosku o ubezpieczenie, Leasingodawca ma prawo do refakturowania
na Leasingobiorcę tej różnicy z uwzględnieniem stawki podatku VAT
wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów albo prawo do stosownej
zmiany umowy leasingu. Zmiana powyższa może dotyczyć opłat leasingowych,
których daty wymagalności przypadają po dokonaniu tej zmiany i stanowi
ważną przyczynę, uprawniającą Leasingodawcę do jednostronnej zmiany
umowy leasingu, która nie wymaga aneksu do tej umowy, zostanie jednak
potwierdzona przez Leasingodawcę poprzez przesłanie Leasingobiorcy
harmonogramu spłat uwzgledniającego dokonaną zmianę.
§11
Leasingobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia
Leasingodawcy i towarzystwa ubezpieczeń o wszelkich zdarzeniach objętych
ochroną ubezpieczeniową, uwzględniając wszystkie wymogi stawiane przez
towarzystwo ubezpieczeń.
§12
Do odbioru świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia uprawniony jest
Leasingodawca. Na wniosek Leasingobiorcy, Leasingodawca upoważni
Leasingobiorcę lub wskazany przez niego warsztat naprawczy, do odbioru
odszkodowania, lecz wyłącznie na podstawie faktur dokumentujących
wykonanie naprawy przedmiotu leasingu oraz pod warunkiem, że
Leasingobiorca w momencie wnioskowania o takie upoważnienie, nie posiada
zaległości w spłacie zobowiązań wobec Leasingodawcy. Możliwość złożenia
powyższego wniosku nie dotyczy przypadku kasacji, szkody całkowitej lub
utraty przedmiotu leasingu.
V. ROZWIĄZANIE LUB WYGAŚNIĘCIE UMOWY LEASINGU PRZED UPŁYWEM
OKRESU NA JAKI ZOSTAŁA ZAWARTA
§13
Strony mogą rozwiązać umowę leasingu przed upływem okresu na jaki została
zawarta. Rozwiązanie następuje na wniosek Leasingobiorcy i za zgodą
Leasingodawcy, na warunkach uzgodnionych przez Strony. W przypadku braku
odmiennych uzgodnień Stron, do rozliczenia stosuje się odpowiednio
postanowienia § 14 ust. 4.
§14
1. Prawo natychmiastowego rozwiązania umowy leasingu przysługuje
Leasingodawcy w sytuacjach przewidzianych w niniejszych OWULF oraz
wówczas, gdy Leasingobiorca wykorzysta przedmiot leasingu do dokonania
czynu zabronionego, co zostanie potwierdzone rozstrzygnięciem
uprawnionych organów, lub gdy Leasingobiorca znajdzie się w stanie
likwidacji, gdy w stosunku do Leasingobiorca zostanie złożony wniosek o
ogłoszenie upadłości, lub Leasingobiorca zaprzestanie prowadzenia
działalności gospodarczej, co zostanie potwierdzone wpisem w odpowiednim
rejestrze lub ewidencji, lub gdy Leasingobiorca zostanie wpisany do rejestru
dłużników niewypłacalnych.
2. Ponadto Leasingodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy ze
skutkiem natychmiastowym także w następujących przypadkach:
1) gdy wartość zabezpieczeń umowy leasingu ulegnie zmniejszeniu, a
Leasingobiorca wezwany przez Leasingodawcę do ustanowienia nowego lub
dodatkowego zabezpieczenia, nie wykona wezwania w określonym przez
Leasingodawcę terminie, każdorazowo nie krótszym niż 14 dni,
2) zwłoki z zapłatą co najmniej jednej opłaty leasingowej, po wcześniejszym
bezskutecznym wezwaniu do zapłaty w określonym przez Leasingodawcę
terminie, każdorazowo nie krótszym niż 7 dni, przy czym rozwiązanie umowy
z tego powodu może mieć formę albo wypowiedzenia umowy leasingu ze
skutkiem natychmiastowym albo wypowiedzenia składanego Leasingobiorcy
przez Leasingodawcę pod warunkiem braku spłaty zaległości przez
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Leasingobiorcę w okresie oznaczonym w wypowiedzeniu umowy leasingu - w
takim przypadku oświadczenie Leasingodawcy wywołuje skutek w postaci
rozwiązania umowy leasingu z momentem ziszczenia się warunku, czyli
bezskutecznego upływu wyznaczonego Leasingobiorcy przez Leasingodawcę
dodatkowego okresu na spłatę zaległości,
3) braku odbioru przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę z powodu
okoliczności, za które Leasingodawca nie ponosi odpowiedzialności, po
wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Leasingobiorcy do odbioru, w
określonym przez Leasingodawcę terminie, każdorazowo nie krótszym niż 14
dni.
3. Umowa leasingu wygasa w przypadkach:
1) odstąpienia przez Leasingodawcę od umowy zakupu przedmiotu leasingu
zawartej ze Zbywcą,
2) utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia przedmiotu leasingu
(zakwalifikowanych przez towarzystwo ubezpieczeń jako szkoda całkowita).
4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy leasingu przed upływem
okresu na jaki została ona zawarta, z przyczyn wskazanych w niniejszych
OWULF lub w przepisach prawa, Leasingobiorca zobowiązany jest do zapłaty
na rzecz Leasingodawcy: odszkodowania - w przypadku rozwiązania umowy
leasingu lub kwoty rozliczenia - w pozostałych przypadkach. Wysokość
odszkodowania lub kwoty rozliczenia zostanie obliczona jako suma: wszystkich
przewidzianych w umowie leasingu opłat leasingowych obliczonych w sposób
określony w ust. 7 poniżej, których termin płatności przypadnie po dniu
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy leasingu oraz innych należności z niej
wynikających. Wartość tak obliczonego odszkodowania lub kwoty rozliczenia,
zostanie pomniejszona o wartość innych korzyści uzyskanych przez
Leasingodawcę w związku z rozwiązaniem bądź wygaśnięciem umowy leasingu
przed upływem okresu na jaki została ona zawarta, tj. o:
1) cenę netto otrzymaną za sprzedaż przedmiotu leasingu lub
2) wartość netto przedmiotu leasingu - w przypadku przekazania przedmiotu
do użytkowania w ramach nowej umowy leasingu,
3) wartość uzyskanego przez Leasingodawcę odszkodowania, w przypadku
utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia przedmiotu leasingu.
Kwota wyliczonego odszkodowania lub kwoty rozliczenia nie może być niższa
niż pozostały do spłaty kapitał. Postanowienia § 16 ust. 3 stosuje się
odpowiednio.
5. W przypadku, gdy sprzedaż przedmiotu leasingu lub zawarcie kolejnej
umowy leasingu na ten sam przedmiot nie nastąpi w ciągu 180 dni od dnia
przejęcia przedmiotu leasingu we władanie przez Leasingodawcę, wartość
odszkodowania lub kwota rozliczenia zostanie pomniejszona o wartość
wynikającą z wyceny przedmiotu leasingu, wykonanej przez powołanego przez
Leasingodawcę rzeczoznawcę. W przypadku gdy po upływie terminu
wskazanego w zdaniu pierwszym, Leasingodawca sprzeda przedmiot leasingu
lub zawrze nową umowę leasingu na ten przedmiot, a kwota uzyskana ze
sprzedaży przedmiotu leasingu lub kwota stanowiąca podstawę zawarcia
kolejnej umowy leasingu będzie niższa niż kwota z wyceny wykonanej przez
rzeczoznawcę po upływie 180 dni od dnia przejęcia przedmiotu leasingu we
władanie przez Leasingodawcę, Leasingobiorca będzie zobowiązany do
uiszczenia powstałej w ten sposób niedopłaty.
6. W przypadku, gdy Leasingobiorca nie zwróci przedmiotu leasingu w
wymaganym terminie, wskazanym w §16 ust. 1, Leasingodawca dokona
rozliczenia bez uwzględniania wartości przedmiotu leasingu, z zastrzeżeniem
dokonania korekty rozliczenia w przypadku późniejszego odzyskania
przedmiotu leasingu.
7. Niewymagalne opłaty leasingowe, o których mowa w ust. 4 powyżej,
zostaną pomniejszone w części odsetkowe o dyskonto według wskaźnika
referencyjnego przyjętego do obliczenia wysokości oprocentowania umowy
leasingu, w wysokości obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca
poprzedzającego miesiąc rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
8. W przypadku utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia
przedmiotu leasingu, ostateczne rozliczenie umowy leasingu nastąpi nie
wcześniej niż z chwilą otrzymania przez Leasingodawcę postanowienia
właściwego w tym zakresie organu lub decyzji towarzystwa ubezpieczeń w
przedmiocie wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania. Leasingobiorca
zobowiązany jest do przekazania Leasingodawcy lub osobie przez niego
wskazanej, na swój koszt, ewentualnych pozostałości przedmiotu leasingu
oraz pokrycia kosztów holowania i parkowania (przechowywania)
uszkodzonego przedmiotu leasingu.

9. Korzyści wynikające z odstąpienia przez Leasingodawcę od umowy zakupu
przedmiotu leasingu zawartej ze Zbywcą, pomniejszają wartość kwoty
rozliczenia należnej Leasingodawcy od Leasingobiorcy z chwilą faktycznego
uzyskania przez Leasingodawcę zapłaty z tego tytułu, co nie wpływa na
niezwłoczną wymagalność zobowiązania Leasingobiorcy. W przypadku
uiszczenia przez Leasingobiorcę wszelkich należności związanych z
wygaśnięciem umowy leasingu z uwagi na odstąpienie przez Leasingodawcę
od umowy ze Zbywcą, Leasingodawca niezwłocznie dokona cesji na
Leasingobiorcę praw do dochodzenia od Zbywcy roszczeń z tego tytułu.
10. W każdym innym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy leasingu,
dla obliczenia wysokości zobowiązania Leasingobiorcy wobec Leasingodawcy,
treść ust. 4 - 7 stosuje się odpowiednio.
VI. ZAKOŃCZENIE UMOWY
§15
1. Po zakończeniu umowy w terminie na jaki została ona zawarta, własność
przedmiotu leasingu przechodzi na Leasingobiorcę z mocy umowy leasingu
z chwilą zapłaty ostatniej opłaty leasingowej określonej w harmonogramie
oraz opłaty za przeniesienie własności przedmiotu leasingu, pod warunkiem
zapłaty przez Leasingobiorcę wszystkich zobowiązań wynikających z tej
umowy. Ostateczna wysokość tych zobowiązań, zostanie przez Leasingodawcę
potwierdzona wystawieniem faktury korygującej do faktury VAT wystawionej
z chwilą zawarcia umowy, o ile wysokość tych zobowiązań ulegnie zmianie w
czasie trwania umowy, ze względu na zmianę wysokości oprocentowania
stosownie do treści § 7 ust. 4. W przypadku niespełnienia przez Leasingobiorcę
warunku wskazanego powyżej lub zwrotu przedmiotu leasingu, postanowienia
§ 14 ust. 4 – 7 w zakresie sposobu rozliczenia Stron oraz postanowienia § 16
stosuje się odpowiednio.
2. Przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu następuje
z wyłączeniem odpowiedzialności Leasingodawcy z tytułu rękojmi.
§16
1. Leasingobiorca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu leasingu w terminie
3 dni od dnia wygaśnięcia uprawnienia Leasingobiorcy do korzystania z
przedmiotu leasingu (rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy leasingu), bez
wezwania Leasingodawcy. W razie opóźnienia w zwrocie, Leasingobiorca
zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Leasingodawcy kary umownej w kwocie
stanowiącej równowartość 0,1% ceny netto nabycia przedmiotu leasingu przez
Leasingodawcę za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku
stwierdzenia
uszkodzenia,
nadmiernego
zużycia
lub nieuzgodnionej z Leasingodawcą albo niezgodnej z instrukcją wymiany
podzespołów lub części, wartość szkód Leasingodawcy z tego tytułu obciążać
będzie Leasingobiorcę, za wyjątkiem szkód, za które odpowiedzialność ponosi
Leasingodawca.
3. W przypadku niezwrócenia przedmiotu leasingu w terminie wskazanym w
ust. 1, Leasingodawca upoważniony jest do przejęcia przedmiotu leasingu,
również za pośrednictwem należycie umocowanych osób trzecich.
Uzasadnione i rzeczywiste koszty związane z odbiorem przedmiotu leasingu,
jego transportem do siedziby Leasingodawcy, przygotowaniem do sprzedaży,
dokonanymi naprawami w celu przywrócenia przedmiotu leasingu do stanu
wynikającego jedynie z normatywnego zużycia oraz z dochodzeniem od
Leasingobiorcy świadczeń wynikających z umowy leasingu, pokrywa
Leasingobiorca.
VII. ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DLA
LEASINGOBIORCÓW-OSÓB FIZYCZNYCH
§17
1. W przypadku niezadowolenia Leasingobiorcy z usług świadczonych przez
Leasingodawcę, Leasingobiorca, będący klientem podmiotu rynku
finansowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym, uprawniony jest do złożenia reklamacji w każdym oddziale
Leasingodawcy. Lista oddziałów przyjmujących reklamacje dostępna jest na
stronie internetowej Leasingodawcy pod adresem: www.ideagetinleasing.pl.
Reklamacje mogą być składane:
1) w formie pisemnej – listownie na adres Leasingodawcy: ul. Armii Krajowej
25, 44-330 Jastrzębie- Zdrój;
2) ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty Leasingobiorcy w oddziale
przyjmującym reklamacje zgodnie z listą, o której mowa powyżej;
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3) w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty
elektronicznej: dop.reklamacje@ideagetin.pl;
4) telefonicznie – pod numerem 801 199 199.
2. Reklamacja powinna zawierać:
1) opis zdarzenia, którego dotyczy,
2) wskazanie zastrzeżenia co do usług świadczonych przez Leasingodawcę oraz
3) wyraźne wskazanie roszczenia Leasingobiorcy względem Leasingodawcy (tj.
czego klient żąda od Leasingodawcy).
3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
otrzymania reklamacji przez Leasingodawcę.
4. Leasingobiorca będzie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji
przez Leasingodawcę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania poprzez:
1) list polecony lub
2) wiadomość email, wysłaną na adres wskazany przez Leasingobiorcę.
5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Leasingodawcę
odpowiedzi przed jego upływem.
6. W bardziej skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w podanym wyżej terminie, tj.
przed upływem trzydziestodniowego terminu, Leasingodawca zawiadomi
Leasingobiorcę w drodze:
1) listu poleconego lub
2) wiadomości email wysłanej na adres wskazany przez Leasingobiorcę,

iż odpowiedź będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia
otrzymania przez Leasingodawcę reklamacji. Zawiadomienie zawierać będzie:
a) informację co do przyczyn opóźnienia,
b) wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia
sprawy oraz
c) określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia
odpowiedzi.
7. Żadne z postanowień umowy leasingu nie ogranicza praw Leasingobiorcy
wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji
przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§18
1. Zastrzeżenie w niniejszej umowie kar umownych nie ogranicza prawa
Leasingodawcy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach
ogólnych i do pełnej wysokości poniesionej szkody.
2. Leasingodawcy przysługuje prawo do sprzedaży osobom trzecim
wierzytelności przysługujących Leasingodawcy z umowy leasingu. Prawo to
dotyczy zarówno całości, jak i części wierzytelności o zapłatę należności
wynikających z umowy leasingu i może być wykorzystane w każdym czasie.
Postanowienia art. 509 - 518 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

