Dnia

Miejscowość

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA UŻYTKOWANIE PRZEDMIOTU LEASINGU
OSOBIE TRZECIEJ WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O OKRESIE UŻYTKOWANIA
Zwracam się z wnioskiem o wydanie zgody przez Leasingodawcę na użytkowanie przedmiotu leasingu osobie trzeciej, dotyczy:
Numer umowy leasingu:

dane przedmiotu (np. nr rej.)

W/w przedmiot leasingu będzie użytkowany przez:
DANE UŻYTKOWNIKA
Nazwa / Imię i nazwisko
Siedziba ﬁrmy / Adres zamieszkania
PESEL***

NIP**
W okresie od dnia

do dnia

Oświadczam, że przedmiot leasingu będzie wykorzystywany odpłatnie / nieodpłatnie*
Oświadczam, że między leasingobiorcą a
A) Osobą użytkującą pojazd leasingu istneje / 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
Za dokonanie czynności objętych niniejszym wnioskiem zobowiązuję się uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat. Aktualna Tabela opłat
i prowizji jest dostępna na jednej z witryn internetowych Leasingodawcy dostępnej pod adresem www.ge�nleasing.pl.
Opłata manipulacyjna nie dotyczy umów zawartych po dacie 15.07.2015r.
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 Leasingobiorcy

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 dostęp 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
** W przypadku użyczenia ﬁrmie
*** W przypadku użyczenia osobie ﬁzycznej

Adres do korespondencji:
Kancelaria DOP
ul. Uniwersytecka 20
40-007 Katowice
ideagetinleasing.pl

T: +48 32 604 30 20
 dop@ideagetin.pl

Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42B, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000307665,
NIP: 5213482474, REGON: 141374292, kapitał zakładowy: 28.201.000,00 zł, opłacony w całości.
Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000466828, NIP: 5272695935, REGON: 146748930, kapitał zakładowy: 560.000,00 zł, opłacony w całości.
Spółki Idea Getin Leasing S.A. oraz Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A. należą do grupy kapitałowej Idea Getin Leasing S.A.
Idea Getin Leasing S.A. jest jedynym komplementariuszem Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A.

