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OGÓLNE WARUNKI UMOWY LEASINGU 
(dalej: „Warunki”) 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 
1. W ramach Umowy Leasingu (dalej: „Umowa”) Finansujący zobowiązuje się do nabycia i przekazania Korzystającemu, wskazanej przez niego rzeczy (dalej: „Przedmiot Umowy”) od oznaczonego przez 

Korzystającego dostawcy, do używania lub używania i pobierania pożytków, na czas określony, a Korzystający zobowiązuje się do uiszczania uzgodnionych przez Strony rat leasingowych.  
2. Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Leasingu następujące słowa oznaczają: 
 

a) Wartość Zdyskontowana – suma przewidzianych w Umowie, a niezapłaconych rat leasingowych, zdyskontowanych przy zastosowaniu obowiązującej stopy dyskonta: 0,75 stopy WIBOR 1M w 
przypadku Umowy Leasingu w której wartość Przedmiotu Umowy określona jest w walucie PLN, 0,75 stopy EURIBOR 1M w przypadku Umowy Leasingu w której wartość Przedmiotu Umowy określona 
jest w walucie EUR i 0,75 stopy LIBOR 1M w przypadku Umowy Leasingu w której wartość Przedmiotu Umowy określona jest w walucie CHF. 

b) świadczenie wyrównawcze – wynagrodzenie przysługujące Finansującemu w przypadku wygaśnięcia Umowy lub jej rozwiązania przez Finansującego, zastrzeżone także - to jest niezależnie od innych 
przesłanek przewidzianych w niniejszych Warunkach- na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania wszelkich zobowiązań niepieniężnych przez Korzystającego, jakie mogą powstać w skutek 
rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami. 

c) rata leasingowa – oznacza wartość poszczególnych rat wynagrodzenia należnego Finansującemu. Harmonogram spłat oraz wysokość poszczególnych rat leasingowych określona jest w Załączniku do 
Umowy. 

d) Wartość Wykupu – oznacza cenę, za którą Korzystający będzie uprawniony lub zobowiązany do nabycia Przedmiotu Umowy po upływie okresu trwania Umowy Leasingu, na warunkach określonych w 
niniejszych Warunkach i umowie sprzedaży. 

 
3. W celu uniknięcia wątpliwości Finansujący oświadcza, iż umowa z dostawcą zostanie zawarta po: 
 

a) spełnieniu przez Korzystającego warunków oraz wykonaniu obowiązków określonych w Umowie, 
b) złożeniu wszystkich uzgodnionych zabezpieczeń. 

 
§ 2. 

1. Przedmiot Umowy przez cały okres trwania Umowy pozostaje własnością Finansującego. 
2. Korzystający nie jest upoważniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Finansującego, do rozporządzania Przedmiotem Umowy, tym samym Korzystający nie może w szczególności darować, sprzedać, użyczyć lub 

oddać w najem lub podnajem, ani w żaden inny sposób rozporządzać Przedmiotem Umowy. Ponadto strony zgodnie postanawiają, iż Przedmiot Umowy nie może stanowić zabezpieczenia spłaty zobowiązań 
Korzystającego wobec osób trzecich. W przypadku, gdy Przedmiotem Umowy jest pojazd mechaniczny, Korzystający upoważniony jest do przekazania Przedmiotu Umowy osobom przez siebie zatrudnionym, 
pod warunkiem, iż posiadają oni ważny dokument, upoważniający do kierowania pojazdami będącymi Przedmiotem Umowy. Za działania i zaniechania wskazanych osób Korzystający odpowiada, jak za 
działania i zaniechania własne.  

3. Wykorzystanie pojazdu mechanicznego w celu prowadzenia działalności w zakresie nauki jazdy na rzecz osób trzecich lub w celach sportowych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Finansującego.  
4. Korzystający jest zobowiązany do umieszczenia na Przedmiocie Umowy, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych, w miejscu wskazanym przez Finansującego, przedłożonego przez Finansującego oznaczenia 

wskazującego na Finansującego jako właściciela Przedmiotu Umowy. W przypadku nie umieszczenia oznakowania, o którym mowa z zdaniu poprzedzającym, Korzystający jest zobowiązany do zapłaty 
Finansującemu kary umownej w wysokości 2% ceny zakupu Przedmiotu Umowy w każdym przypadku stwierdzenia nie umieszczenia oznakowania.. W przypadku pojazdów mechanicznych własność 
Przedmiotu Umowy potwierdza również dowód rejestracyjny, a Finansujący jest uprawniony do zachowania jednego kompletu kluczyków do pojazdu mechanicznego oraz karty pojazdu. 

5. Korzystający nie może dokonywać jakichkolwiek zmian, poprawek, udoskonaleń Przedmiotu Umowy. Wszelkie zmiany Przedmiotu Umowy, w tym umieszczanie oznaczeń innych niż opisane w ustępie 4 
niniejszego paragrafu, może nastąpić tylko po otrzymaniu uprzedniej pisemnej zgody Finansującego.  

6. W przypadku, Umowy określonej jako leasing operacyjny, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, prawo amortyzacji Przedmiotu Umowy, jako środka trwałego przysługuje Finansującemu. 
7. W przypadku Umowy określonej jako leasing finansowy, prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów o podatkach 

dochodowych przysługuje Korzystającemu.  
 

Przedmiot Umowy 
§ 3. 

1. Wyboru Przedmiotu Umowy, a w szczególności jego dostawcy dokonuje Korzystający. Ponadto,   Korzystający jest zobowiązany do ustalenia z dostawcą określonych warunków nabycia Przedmiotu Umowy, w 
tym w szczególności warunków gwarancji i rękojmi, terminów i sposobu dostarczenia Przedmiotu Umowy. 

2. Finansujący oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za wybrany przez Korzystającego Przedmiot Umowy, w tym jego parametry techniczne i użytkowe, warunki dostawy, montażu i uruchomienia, wady 
fizyczne Przedmiotu Umowy, oraz nie gwarantuje osiągnięcia przychodów wynikających z używania Przedmiotu Umowy, oraz jego przydatności do użytku. Korzystający podpisując Umowę przejmuje na siebie 
pełną odpowiedzialność za wskazane powyżej warunki umowy z dostawcą, oraz za ich prawidłowe wykonanie.  

3. Korzystający jest zobowiązany do używania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, w tym m.in. uzyskania wszelkich koncesji, zgód i zezwoleń lub decyzji niezbędnych do używania lub posiadania 
Przedmiotu Umowy. Odpowiedzialność za niedopełnienie powyższego obowiązku ponosi Korzystający.  

4. Korzystający zobowiązuje się do używania lub używania i pobierania pożytków z Przedmiotu Umowy w miejscu wskazanym w Umowie. Jakakolwiek zmiana miejsca Przedmiotu Umowy wymaga uprzedniej 
pisemnej zgody Finansującego. Powyższych postanowień nie stosuje się, gdy Przedmiotem Umowy jest pojazd mechaniczny. W takim przypadku Korzystający zobowiązany jest jednak do podania stałego 
miejsca postoju lub garażowania pojazdu mechanicznego.  

 
Początek oraz okres trwania Umowy 

§ 4. 
1. Umowa zaczyna obowiązywać od dnia jej podpisu przez Strony. 
2. Okres na który Umowa została zawarta, liczony jest od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano odbioru Przedmiotu Umowy potwierdzonej podpisaniem przez Korzystającego 

protokołu zdawczo-odbiorczego do Umowy Leasingu. 
3. Korzystający jest zobowiązany do uiszczania należnych Finansującemu rat leasingowych począwszy od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano odbioru Przedmiotu Umowy 

potwierdzonej podpisaniem przez Korzystającego protokołu zdawczo-odbiorczego do Umowy Leasingu. Termin wymagalności rat leasingowych wskazany zostanie na dokumencie księgowym (faktury lub 
noty) wystawionym przez Finansującego. Za okres od dnia odbioru Przedmiotu Umowy potwierdzonej podpisaniem przez Korzystającego protokołu zdawczo-odbiorczego do Umowy Leasingu do ostatniego 
dnia miesiąca, w którym dokonano niniejszego odbioru Przedmiotu Umowy, Finansujący naliczy opłatę dodatkową za korzystanie z Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w § 10 ust. 22 niniejszych 
Warunków. 

4. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od dnia zawarcia przez strony Umowy, z przyczyn nieleżących po stronie Finansującego, nie dojdzie do nabycia Przedmiotu Umowy od dostawcy, Finansujący jest 
uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

 
Ustalenie ceny zakupu 

§ 5 
1. Strony zgodnie postanawiają, iż wysokość ostatecznej ceny zakupu Przedmiotu Umowy ustalona zostanie na dzień podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego Przedmiotu Umowy (w przypadku, gdy 

Przedmiot Umowy odbierany jest w częściach na dzień podpisania ostatniego protokołu zdawczo – odbiorczego), nie wcześniej jednak niż po dniu uregulowania przez Finansującego ostatniej płatności 
związanej z nabyciem Przedmiotu Umowy.  

2. Cena zakupu Przedmiotu Umowy może ulec zmianie w przypadkach wskazanych w umowie, w szczególności, w sytuacji określonej w § 11 ust. 1 i  2 niniejszych Warunków, a ponadto w przypadkach, gdy: 
 

a) zmianie ulegną koszty związane ze sprowadzeniem Przedmiotu Umowy z za granicy, w szczególności opłaty urzędowe i celne, 
b) wystąpią różnice kursowe między dniem zawarcia Umowy, a dniem zapłaty całej ceny zakupu Przedmiotu Umowy przez Finansującego na rzecz dostawcy. 

 
3. W przypadku zmiany ceny zakupu Przedmiotu Umowy, odpowiednio zmianie ulegnie także wysokość rat leasingowych należnych Finansującemu oraz Wartości Wykupu. Finansujący będzie uprawniony do 

zmiany  najbliższej raty lub proporcjonalnie wszystkich pozostałych do uiszczenia przez Korzystającego rat leasingowych oraz Wartości Wykupu. 
4. W przypadku, gdy Korzystający wpłacił bezpośrednio do dostawcy zaliczkę na poczet nabycia Przedmiotu Umowy zaliczka ta pomniejsza zobowiązania Korzystającego wobec Finansującego z tytułu Umowy 

pod warunkiem podpisania przez Korzystającego, Finansującego oraz Dostawcę porozumienia kompensacyjnego oraz otrzymania od dostawcy pisemnego potwierdzenia uznania Finansującego kwotą zaliczki.  
5. Podstawą ustalenia Wartości Przedmiotu Umowy w walucie będą kwoty faktycznie wydatkowane w walucie Umowy, a także kwoty faktycznie wydatkowane w walucie innej, niż waluta Umowy. 
6. W przypadku, gdy raty leasingowe ustalone zostały w walucie obcej, innej niż waluta, w jakiej Finansujący dokonał płatności związanych z nabyciem Przedmiotu Umowy, cena zakupu Przedmiotu Umowy 

ustalona zostanie poprzez przeliczenie na złote polskie (PLN) wszelkich kosztów związanych z nabyciem Przedmiotu Umowy przez Finansującego w walucie innej niż waluta Umowy, według kursu sprzedaży  
ogłoszonego przez Deutsche Bank Polska S.A. w dacie ponoszenia opisanych wyżej kosztów, a w dalszej kolejności zostanie przeliczona ze złotych polskich na walutę w jakiej ustalone zostały raty 
leasingowe, według kursu kupna  ogłoszonego przez Deutsche Bank Polska S.A., w dacie ponoszenia tych kosztów. 

7. W przypadku, gdy wysokość rat leasingowych została ustalona w walucie PLN, a płatności związane z nabyciem Przedmiotu Umowy dokonane zostały przez Finansującego w walucie innej niż PLN, cena 
zakupu Przedmiotu Umowy zostanie ustalona poprzez przeliczenie na PLN wszystkich kosztów związanych z nabyciem Przedmiotu Umowy wynikających z faktur wystawionych przez dostawcę, według kursu 
sprzedaży Deutsche Bank Polska S.A. z dnia poniesienia wydatku. 

8. Korzystający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, w tym w szczególności kosztów bankowych, jakie Finansujący poniósł w związku z płatnościami na rzecz dostawcy w walucie obcej.  
9. Zmiana wysokości ceny zakupu Przedmiotu Umowy w przypadkach opisanych w ust.2 niniejszego paragrafu nie będzie stanowić zmiany Umowy.  
 

Zabezpieczenia 
§ 6. 

1. W przypadkach wskazanych przez Finansującego, podpisanie Umowy z Korzystającym może zostać uzależnione od zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Finansującego wynikających z Umowy. W takich 
przypadkach Korzystający jest zobowiązany do złożenia wymaganych przez Finansującego zabezpieczeń przed zawarciem umowy z dostawcą. Ustanowienie takich zabezpieczeń może nastąpić również w 
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czasie trwania Umowy, w każdym przypadku, gdy w ocenie Finansującego nastąpiło pogorszenie jakości lub wartości któregokolwiek z ustanowionych zabezpieczeń lub pogorszyła się sytuacja finansowa 
Korzystającego. Korzystający będzie zobowiązany do uzupełnienia lub złożenia nowego zabezpieczenia w terminie wskazanym przez Finansującego, nie krótszym jednak niż 7 dni kalendarzowych. 

2. W przypadku opóźnienia przez Korzystającego z zapłatą jakiejkolwiek raty leasingowej, odsetek lub innych opłat przewidzianych przez Umowę, Finansujący będzie uprawniony do wykorzystania wszystkich 
lub każdego oddzielnie zabezpieczenia złożonych przez Korzystającego. 

3. Złożone przez Korzystającego zabezpieczenia wygasają w dniu wykonania przez Korzystającego wszelkich zobowiązań wobec Finansującego. 
4. W przypadku, gdy pomimo żądania Finansującego, Korzystający nie dokonuje prawidłowych zabezpieczeń, Finansujący po upływie dodatkowego, co najmniej 5 dniowego terminu, jest uprawniony do 

rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.  
5. Strony zgodnie postanawiają, iż Finansujący dochodząc przysługujących mu roszczeń wobec Korzystającego wynikających z jednej z zawartych z nim umów, może wykorzystać wszystkie złożone przez 

Korzystającego zabezpieczenia, w tym również wynikające z innych umów łączących Finansującego z Korzystającym, bez względu na rodzaj tych umów, oraz fakt, czy są one wykonywane prawidłowo.  
6. Na pisemny wniosek Korzystającego przedstawiony Finansującemu, Finansujący może wyrazić zgodę na zmianę jednego z rodzajów zabezpieczenia Umowy złożonego przez Korzystającego na inne 

zabezpieczenie, jedynie pod warunkiem, iż w ocenie Finansującego nie będzie ono mniej skuteczne od zabezpieczenia poprzedniego.  
7. Korzystający oświadcza, iż ceduje na rzecz Finansującego wierzytelności wynikające ze wszelkich umów najmu/dzierżawy Przedmiotu Umowy zawieranych przez Korzystającego w czasie trwania Umowy, do 

wysokości zobowiązań Korzystającego względem Finansującego z tytułu łączących Strony umów leasingu. 
8. Nie zapłacenie przez Korzystającego w terminie jednej raty lub każdej innej należności wynikającej z Umowy, w tym również kar umownych, opłat lub prowizji, uprawniać będzie Finansującego do żądania od 

Korzystającego, przy zachowaniu  innych uprawnień, ustanowienia na rzecz Finansującego w terminie 60 dni od daty wezwania przez Finansującego, dodatkowego zabezpieczenia w postaci umowy 
poręczenia lub gwarancji osoby trzeciej zaakceptowanej przez Finansującego, a także o treści zaakceptowanej przez Finansującego, z terminami płatności z danego zabezpieczenia, odpowiadającymi 
terminom zapłaty z  Harmonogramu Spłat lub terminom wyznaczonym przez Finansującego, na kwotę równą sumie wszystkich zobowiązań Korzystającego, wynikających z Umowy lub - według swobodnego 
uznania Finansującego - na kwotę niższą od sumy wszystkich zobowiązań Korzystającego, wynikających z Umowy. 

 
Odbiór Przedmiotu Umowy 

§ 7. 
1. Zgodnie z art. 7098 Kodeksu Cywilnego Finansujący nie odpowiada wobec Korzystającego za wady Przedmiotu Umowy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności za które Finansujący ponosi 

odpowiedzialność.  
2. Z chwilą zawarcia przez Finansującego umowy z dostawcą z mocy ustawy przechodzą na Korzystającego uprawnienia z tytułu wad Przedmiotu Umowy przysługujące Finansującemu względem dostawcy, z 

wyjątkiem uprawnienia do odstąpienia przez Finansującego od umowy z dostawcą. 
3. Korzystający może żądać odstąpienia przez Finansującego od umowy z dostawcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie Finansującego do odstąpienia od umowy z dostawcą wynika z przepisów prawa lub 

umowy z dostawcą. Bez zgłoszenia żądania przez Korzystającego, Finansujący nie może odstąpić od umowy z dostawcą z powodu wad Przedmiotu Umowy. 
4. W razie odstąpienia przez Finansującego od umowy z dostawcą z powodu wad rzeczy, Umowa wygasa. § 18 niniejszych Warunków stosuje się odpowiednio.  
 

§ 8. 
1. Obowiązek odebrania Przedmiotu Umowy od dostawcy lub z innego miejsca wskazanego przez Finansującego, spoczywa na Korzystającym. Korzystający dokonuje odbioru na swój koszt i ryzyko. Korzystający 

jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i do niezwłocznego przesłania protokołu zdawczo – odbiorczy na adres siedziby Finansującego. 
2. Korzystający jest zobowiązany do odebrania Przedmiotu Umowy, oraz do stawienia się w miejscu odbioru Przedmiotu Umowy i zbadania Przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy z przyczyn nieleżących po 

stronie Finansującego Korzystający nie dokona odbioru Przedmiotu Umowy w drugim z wyznaczonych terminów lub też w ciągu 5 dni od odebrania Przedmiotu Umowy nie przekaże Finansującemu protokołu 
zdawczo – odbiorczego, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, Finansujący będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Korzystający będzie zobowiązany 
do zapłaty Finansującemu świadczenia wyrównawczego, o którym mowa w § 18 niniejszych Warunków. Niezależnie od uprawnień Finansującego przewidzianych powyżej, Finansujący, dokona cesji 
wszystkich swoich uprawnień wobec dostawcy. 

3. Jakiekolwiek uwagi lub zastrzeżenia do Przedmiotu Umowy nie zwalniają Korzystającego od odbioru Przedmiotu Umowy, oraz podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.  
4. Korzystający jest zobowiązany do poinformowania Finansującego o wszelkich ujawnionych wadach Przedmiotu Umowy niezwłocznie po ich ujawnieniu lub wykryciu, a ponadto o wszelkich krokach mających 

na celu dochodzenie przysługujących Korzystającemu roszczeń, oraz o ich postępach. 
5. Wykonanie przez Korzystającego uprawnień z tytułu wad Przedmiotu Umowy przysługujących Finansującego względem dostawcy nie wpływa na jego obowiązki wynikające z Umowy, chyba że Finansujący 

odstąpi od umowy z dostawcą z powodu wad Przedmiotu Umowy. 
6. Korzystający jest uprawniony do dochodzenia względem dostawcy wszelkich roszczeń z tytułu wad Przedmiotu Umowy. Koszt i ryzyko dochodzenia przez Korzystającego roszczeń, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, ponosi Korzystający.  
7. W przypadku wystąpienia siły wyższej, w następstwie której odbiór Przedmiotu Umowy w uzgodnionym przez Strony terminie, nie jest możliwy, Umowa pozostaje w mocy, a termin odbioru Przedmiotu 

Umowy ulega przedłużeniu odpowiednio o czas trwania siły wyższej. 
 
 

§ 9. 
1. W przypadku opóźnienia w dostawie Przedmiotu Umowy albo niemożności dostawy, Korzystającemu nie przysługują przeciwko Finansującego żadne roszczenia o przekazanie do używania lub używania i 

pobierania pożytków Przedmiotu Umowy.  
2. W przypadku odstąpienia przez Finansującego od umowy z dostawcą, z przyczyn, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Finansujący jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym  
Opłaty z tytułu Umowy 

§ 10. 
1. Z tytułu wykonania Umowy Korzystający zobowiązany jest do uiszczenia: 
 

a) opłat przewidzianych w Umowie, 
b) innych opłat i prowizji, ujętych w Zestawieniu Opłat i Prowizji.  

 
2. Korzystający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty wstępnej, w wysokości wskazanej w Umowie.  
3. Określone w Zestawieniu Opłat i Prowizji, opłaty i prowizje stanowią opłaty związane z wykonywaniem Umowy przez Finansującego.  
4. Raty leasingowe stanowią świadczenie okresowe Korzystającego w stosunku do Finansującego. Harmonogram i wysokość rat leasingowych zostaną określone przez Strony w załączniku do Umowy, 

stanowiącym jej integralną część.  
5. W umowie określonej jako leasing operacyjny poszczególne raty leasingowe będą uiszczane przez Korzystającego na podstawie faktur wystawionych przez Finansującego oraz w terminach wymagalności 

wskazanych na wystawianych fakturach, na podstawie Harmonogramu. 
6. W umowie określonej jako leasing finansowy poszczególne raty leasingowe będą uiszczane przez Korzystającego na podstawie faktur bądź not księgowych wystawionych przez Finansującego oraz w 

terminach wymagalności wskazanych na wystawianych fakturach lub notach. 
7. Finansujący nie ponosi odpowiedzialności za brak doręczenia lub unikanie odbioru przez Korzystającego wystawionych faktur lub not księgowych. Nie otrzymanie przez Korzystającego wystawionej faktury lub 

noty księgowej nie zwalnia go od obowiązku uiszczenia raty leasingowej. 
8. Jeżeli termin płatności raty leasingowej przypada w dniu wolnym od pracy, termin płatności upływa w dniu poprzedzającym. 
9. Okresy w których rozliczana jest usługa kończą się w dniu poprzedzającym datę wystawienia faktury lub noty księgowej.  
10. W przypadku, gdy Przedmiotem Umowy jest pojazd mechaniczny zobowiązanym do poniesienia kosztów jego rejestracji jest Korzystający. Koszty te Korzystający pokrywa na podstawie przedstawionej przez 

Finansującego noty księgowej  lub faktury VAT, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi lub ich powszechnie uznawanymi interpretacjami czynności takie podlegają opodatkowaniu 
podatkiem VAT. 

11. Korzystający zobowiązany jest do terminowego wpłacania poszczególnych składników wynagrodzenia Finansującego. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Finansującego.  
12. Ponadto Korzystający jest zobowiązany do pokrywania kosztów lub uiszczania wszelkich innych opłat, podatków i należności bezpośrednio związanych z Umową i Przedmiotem Umowy, w tym również 

kosztów bankowych związanych z dokonywaniem na rzecz Finansującego płatności związanych z Umową. Refakturowanie lub zwrot tych kosztów zostanie dokonany przy zastosowaniu stawki podatku VAT 
lub zwolnienia z VAT, zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatkowymi lub ich powszechnie uznawanymi interpretacjami, chyba że prawo podatkowe dopuszcza dokonanie zwrotu przez Finansującego na 
podstawie noty księgowej. 

13. Wysokość rat leasingowych ustalona jest w oparciu o oprocentowanie będące sumą stopy bazowej oraz wewnętrznej marży Finansującego. W przypadku rat leasingowych ustalonych w oparciu o zmienną 
stopę procentową wysokość rat leasingowych jest zależna od wysokości stopy bazowej obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego termin zapłaty danej raty leasingowej. W przypadku zmiany 
stopy bazowej przyjętej przy obliczaniu ostatniej raty leasingowej, wysokość kolejnej raty leasingowej jest odpowiednio zmieniona (rekalkulacja). Przez „stopę bazową” strony rozumieją stawkę procentową 
zależną od waluty Umowy równą odpowiednio: wskaźnikowi WIBOR 1M dla PLN, wskaźnikowi EURIBOR 1M dla EUR, wskaźnikowi LIBOR 1M dla  CHF. W przypadku ujemnej wartości stopy bazowej do 
obliczenia wysokości raty leasingowej stosowana jest stopa bazowa równa 0%. Zdania poprzedzające nie znajdują zastosowania do umów opartych na stałej stopie procentowej. W przypadku umów opartych 
na stałej stopie procentowej wysokość rat leasingowych skalkulowana zostanie w oparciu o stały wewnętrzny procentowy wskaźnik bazowy i marżę Finansującego. Wysokość rat leasingowych 
skalkulowanych w oparciu o stałą stopę procentową nie podlega zmianą (rekalkulacji) związanym ze zmianą stóp bazowych. 

14. W przypadku, gdy Korzystający opóźnia się z dokonaniem wpłaty którejkolwiek z opłat przewidzianych w niniejszych Warunkach, Finansujący jest uprawniony do naliczenia za każdy dzień opóźnienia odsetek 
w wysokości odpowiadającej dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 21 kodeksu cywilnego.  

15. W przypadku poniesienia przez Finansującego kosztów związanych z windykacją należności od Korzystającego, Korzystający jest zobowiązany do zwrotu kosztów windykacji poniesionych przez Finansującego 
zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2013.403) oraz postanowieniami niniejszych Warunków. Niezależnie od powyższego w przypadku 
konieczności podjęcia przez Finansującego działań windykacyjnych Korzystający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty administracyjnej za działania windykacyjne zgodnie z obowiązującym Zestawieniem 
Opłat i Prowizji. 

16. W przypadku zawarcia Umowy, zgodnie z którą przysługujące Finansującemu należności określone zostały w walucie obcej, przeliczenie tych należności na złote polskie (PLN) będzie dokonywane przy 
zastosowaniu ogłoszonego przez Deutsche Bank Polska S.A. kursu sprzedaży obowiązującego w dniu wystawienia faktury. Jeżeli w dniu wystawienia faktury  Deutsche Bank Polska S.A. nie ogłosi 
obowiązującego kursu sprzedaży danej waluty, obowiązuje wówczas ostatni ogłoszony kurs sprzedaży. 

17. W przypadku, gdy Korzystający dokonuje zapłaty rat leasingowych w formie polecenia zapłaty, płatności z tytułu rat leasingowych będą w każdym czasie zaliczane na poczet zobowiązania, które wskazane 
będzie w dyspozycji polecenia zapłaty. 
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18. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie wpłaty dokonywane przez Korzystającego zaliczane będą na poczet najdawniej wymagalnych zobowiązań, wynikających ze wszystkich umów jakie zostały zawarte 
przez Finansującego i Korzystającego.  

19. W przypadku zaliczenia wpłaty Korzystającego, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, w ramach jednego stosunku prawnego, Finansujący ma prawo do zaliczenia dokonywanych wpłat ( stosując 
zasadę: „pierwsze weszło pierwsze zeszło”) w następującej kolejności: 
a) należności przyznane prawomocnym orzeczeniem sądu, 
b) koszty sądowe, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne i inne opłaty do których poniesienia zobowiązany jest Korzystający, 
c) koszty wznowienia umów, 
d) odsetki od nieterminowych płatności, 
e) raty leasingowe, 
f) opłaty administracyjne, 
g) refaktury kosztów 
h) inne opłaty do których poniesienia zobowiązany jest Korzystający. 

20. W przypadku uiszczenia przez Finansującego na rzecz Dostawcy części lub całości ceny za Przedmiot Umowy przed jego wydaniem Korzystającemu potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, 
Finansujący naliczy Korzystającemu koszty takiego finansowania (uiszczona część lub całość ceny za Przedmiot Umowy) za okres od dnia wypłaty środków na rzecz dostawcy do dnia podpisania przez 
Korzystającego protokołu zdawczo-odbiorczego do Umowy Leasingu. Koszt finansowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim wynosi odpowiednio w skali roku dla płatności w EUR –EURIBOR1M z dnia 
dokonania płatności + 5%, oraz dla płatność w PLN – WIBOR1M z dnia dokonania płatności + 5%. W przypadku ujemnej wartości stopy EURIBOR1M lub WIBOR1M koszt finansowania wyniesie w skali roku 
5%. Na wyżej wymienione koszty Finansujący wystawi oddzielną fakturę VAT. 

21. Wysokość rat leasingowych wskazanych w harmonogramie do Umowy ustalona jest z założeniem ich wymagalności na 10 dzień każdego miesiąca. Finansujący dopuszcza możliwość przesunięcia terminu 
wymagalności rat na 25 dzień każdego miesiąca. W przypadku przesunięcia terminu wymagalności rat na wniosek Korzystającego (zgłoszony poprzez wybór odpowiedniego wariantu w Umowie), 
oprocentowanie Umowy zostanie podwyższone o 0,25% (oprocentowanie Umowy + 25 punktów bazowych). Zmiana harmonogramu płatności związana ze zmianą oprocentowania w wyniku ww. zmiany 
terminu wymagalności rat leasingowych nie wymaga aneksu w formie pisemnej. 

22. Za okres od dnia odbioru Przedmiotu Umowy potwierdzonej podpisaniem przez Korzystającego protokołu zdawczo-odbiorczego do Umowy Leasingu do ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano odbioru 
Przedmiotu Umowy,  Finansujący naliczy odsetki  za okres od daty protokołu odbioru do ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano odbioru Przedmiotu Umowy według wzoru: 

   

Kwota odsetek                    
(w walucie Umowy) = 

stopa procentowa 
Umowy 

x 
Ilość dni od dnia odbioru Przedmiotu Umowy 

do ostatniego dnia miesiąca, w którym 
dokonano odbioru Przedmiotu Umowy 

x Wartość netto Przedmiotu 
Umowy (w walucie Umowy) 

360 

 
§ 11. 

1. Finansujący jest uprawniony do proporcjonalnego dostosowania wysokości zobowiązań Korzystającego, o których mowa w § 10 niniejszych Warunków, w przypadku gdy cena za Przedmiot Umowy zostanie 
zmieniona przez dostawcę. Zmiana taka nie wymaga aneksu w formie pisemnej.  

2. W razie wejścia w życie dodatkowych opłat lub podatków wprowadzonych ustawowo dla umów leasingu lub zmiany wysokości podatków lub opłat dotychczasowych, wysokość rat leasingowych ulegnie 
odpowiedniej zmianie i nie wymaga aneksu w formie pisemnej. 

3. Zmiany, o których mowa powyżej wchodzą w życie w momencie przedstawienia Korzystającemu  przez Finansującego jednostronnego oświadczania w formie pisemnej, stanowiącego integralną część Umowy 
i są skuteczna w stosunku do następnych, należnych rat leasingowych przypadających po dacie złożenia wskazanego oświadczenia.  

4. Formy aneksu nie wymaga również zmiana harmonogramu płatności rat leasingowych oraz opłaty wstępnej, związana ze zmianą terminu odbioru Przedmiotu Umowy i podpisania protokołu zdawczo – 
odbiorczego. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 
Obowiązki Korzystającego 

§ 12. 
1. Na Korzystającym ciążą wszystkie określone prawem zobowiązania z tytułu używania lub używania i pobierania pożytków Przedmiotu Umowy. Korzystający jest zobowiązany do korzystania z Przedmiotu 

Umowy zgodnie z załączoną do niego instrukcją obsługi, wskazówkami dostawcy i Finansującego, przeznaczeniem Przedmiotu Umowy, oraz utrzymywania go w pełnej sprawności technicznej. 
2. Korzystający ponosi wszelkie nakłady związane z używaniem i eksploatacją Przedmiotu Umowy oraz jest zobowiązany do utrzymania go w stanie zdatnym do użytku przez cały okres trwania Umowy 

wyłącznie na swój koszt i ryzyko. Korzystający jest w szczególności zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów z tytułu konserwacji, napraw i remontów Przedmiotu Umowy (w tym również kosztów 
okresowych przeglądów i badań technicznych, w przypadku, gdy Przedmiotem Umowy jest pojazd mechaniczny). W przypadku, gdy Finansujący dokona jakichkolwiek świadczeń, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, przysługuje mu w stosunku do Korzystającego roszczenie regresowe z tytułu dokonanego świadczenia.  

3. Wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z używaniem lub używaniem i pobieraniem pożytków z Przedmiotu Umowy, ponosi Korzystający.  
4. Finansujący lub upoważnione przez niego osoby trzecie są uprawnione do kontroli stanu technicznego Przedmiotu Umowy, w tym również dotyczącej go dokumentacji. a Korzystający jest zobowiązany do ich 

udostępnienia. Miejsce kontroli zostanie wskazane przez Finansującego. W przypadku, gdy kontrola będzie się odbywała w miejscu, w którym Przedmiot Umowy się znajduje, Finansujący lub upoważnione 
przez niego osoby trzecie są uprawnione do wstępu do wskazanych pomieszczeń. W przypadku, gdy Korzystający dwukrotnie nie stawi się w miejscu wskazanym przez Finansującego lub też nie udostępni 
mu Przedmiotu Umowy w miejscu jego przechowywania, Finansujący jest uprawniony do obciążenia Korzystającego karą umowną w wysokości 2% ceny zakupu Przedmiotu Umowy.  

 
§ 13. 

1. Na każde żądanie Finansującego, Korzystający zobowiązany jest przedstawić dokumenty dotyczące jego sytuacji finansowej oraz prawnej jak również przedstawienia nie częściej niż raz na kwartał 
sprawozdania skonsolidowanego dotyczącego sytuacji finansowej Korzystającego oraz podmiotów z nim powiązanych podlegających konsolidacji. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, powinny 
zostać przesłane na adres siedziby Finansującego w ciągu 14 dni od daty otrzymania żądania od Finansującego. 

2. W przypadku, gdy Korzystający nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie on zobowiązany do wypłaty Finansującemu kary umownej w wysokości stanowiącej 
równowartość 1% ceny zakupu Przedmiotu Umowy. Korzystający jest zobowiązany do uiszczenia kary umownej w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania od Finansującego. Niezależnie od obowiązku 
zapłaty przez Korzystającego kary umownej, o której mowa w niniejszym ustępie, w przypadku braku wykonania przez Korzystającego obowiązku, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w 
jakimkolwiek zakresie pomimo dodatkowego wezwania przez Finansującego, Finansujący uprawniony będzie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

 
§ 14. 

1. Połączenie Przedmiotu Umowy z nieruchomością jest możliwe tylko dla przemijającego celu i z zamiarem odłączenia po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy. 
2. Korzystający jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Finansującego o wszelkich środkach egzekucyjnych skierowanych przeciwko Przedmiotowi Umowy.  
 

§ 15. 
Korzystający jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty pisemnego żądania Finansującego, przedstawienia Finansującemu wszelkich dokumentów lub danych 
Korzystającego niezbędnych do wykonania przez Finansującego obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. 
 

Ubezpieczenie Przedmiotu Umowy 
§ 16. 

1. W interesie i na koszt Korzystającego, Finansujący ubezpiecza Przedmiot Umowy przez cały okres trwania Umowy. 
2. Zakres ubezpieczenia określa załącznik do Umowy oraz obowiązującej umowy ubezpieczenia.  
3. Używanie Przedmiotu Umowy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej możliwe jest pod warunkiem udzielenia zgody przez Finansującego oraz ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od jakichkolwiek szkód 

mogących powstać poza granicami kraju, w zakładzie ubezpieczeń zaakceptowanym uprzednio na piśmie przez Finansującego.  
4. W przypadku rozwiązania Umowy Korzystający jest zobowiązany do zwrotu Finansującemu kosztów ubezpieczenia poniesionych za cały okres ubezpieczenia Przedmiotu Umowy. 
5. Składki z tytułu umowy ubezpieczenia ponoszone są przez Finansującego, a następnie refakturowane na Korzystającego. Zwrot składki w tytułu umowy ubezpieczenia, na wniosek Korzystającego, może 

również nastąpić poprzez proporcjonalne zwiększenie należnych od Korzystającego rat leasingowych. Zasady rozliczania składki określa Umowa. Refakturowanie składek z tytułu umowy ubezpieczenia lub 
zwrot składki zostanie dokonane przy zastosowaniu stawki podatku VAT lub zwolnienia z VAT, zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatkowymi lub ich powszechnie uznawanymi interpretacjami. 

6. Do odbioru świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia upoważniony jest wyłącznie Finansujący. Wypłacone odszkodowanie zostanie przeznaczone na naprawę powstałej szkody tylko w przypadku, gdy 
Korzystający nie zalega z zapłatą rat leasingowych, wynikających nie tylko z przedmiotowej Umowy, ale ze wszystkich Umów zawartych z Korzystającym oraz innych opłat przewidzianych Umową. 
Finansujący nie odpowiada za terminowość i sposób likwidacji szkody przez ubezpieczyciela. 

7. W ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia Finansujący przekaże Korzystającemu ogólne warunki ubezpieczenia i pozostałe dokumenty związane z przedmiotową umową.  
8. Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień umowy ubezpieczenia, ogólnych warunków ubezpieczenia, oraz innych dokumentów związanych z przedmiotową umową, w tym w szczególności 

procedur na wypadek powstania szkody. Korzystający jest zobowiązany do zabezpieczenia Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym przez ubezpieczyciela. W przypadku naruszenia przez Korzystającego 
któregokolwiek z obowiązków wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Korzystający będzie zobowiązany do zapłaty Finansującemu kary umownej w wysokości 2% ceny zakupu Przedmiotu Umowy. 
Korzystający jest zobowiązany do uiszczenia kary umownej w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania od Finansującego. 

9. Niewykonanie przez Korzystającego obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia, ogólnych warunków umów oraz innych dokumentów związanych z umową ubezpieczenia, może spowodować 
rozwiązanie przez Finansującego Umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

10. W razie zajścia zdarzenia wskazanego w umowie ubezpieczenia Korzystający jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań wymaganych przez ubezpieczyciela, w tym do powiadomienia odpowiednich 
organów państwowych, a ponadto zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałym zdarzeniu Finansującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty jego zajścia. Ponadto Korzystający zobowiązany jest 
również do przedstawienia Finansującemu wszelkich dokumentów związanych z zaistniałym zdarzeniem, w tym między innymi dokumentujących okoliczności i fakt zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. 
Korzystający ponosi odpowiedzialność za wykonanie wszelkich obowiązków od których zależy odpowiedzialność ubezpieczyciela.  

11. Korzystający odpowiada wobec Finansującego za przypadkową utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu Umowy. W każdym przypadku Korzystający jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań 
mających na celu zapobieżenie szkodzie lub jej zmniejszenie. W przypadku, gdy Przedmiotem Umowy jest pojazd mechaniczny i doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył inny pojazd, 
Korzystający jest zobowiązany do pobrania danych sprawcy szkody, niezbędnych do ustalania jego odpowiedzialności.  
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12. W przypadku, gdy Przedmiotem Umowy jest pojazd mechaniczny, a w wyniku działania lub zaniechania Korzystającego lub upoważnionej przez niego osoby dojdzie do wypadku komunikacyjnego w 
warunkach lub z przyczyn zwalniających ubezpieczyciela od obowiązku wypłaty odszkodowania lub ograniczających jego wysokość (np. prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwym lub braku 
dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania posiadanym pojazdem), Korzystający jest zobowiązany do pokrycia szkody poniesionej przez Finansującego oraz roszczeń regresowych 
ubezpieczyciela powstałych w związku z wypłatą odszkodowania. W przypadku, gdy ubezpieczyciel wypłaci Finansującemu odszkodowanie za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 
Korzystającego lub upoważnionej przez niego osoby, ubezpieczycielowi przysługuje regres do Korzystającego.  

13. W razie uszkodzenia Przedmiotu Umowy podlegającego naprawie, Korzystający jest zobowiązany do korzystania z usług podmiotów wskazanych przez Finansującego. O ile umowa ubezpieczenia nie 
przewiduje pokrycia kosztów związanych z naprawą Przedmiotu Umowy lub też wypłacone odszkodowanie nie pokrywa w całości zaistniałej szkody zobowiązanym do ich poniesienia jest Korzystający. W 
każdym przypadku przed naprawieniem Przedmiotu Umowy Korzystający zobowiązany jest do poinformowania Finansującego. 

14. W przypadku, gdy uszkodzenie Przedmiotu Umowy jest tego rodzaju, iż nie daje się w całości lub w części usunąć, Korzystający jest zobowiązany wyrównać Finansującemu szkodę tym spowodowaną, w 
wysokości różnicy pomiędzy wartością Przedmiotu Umowy przed uszkodzeniem i z uwzględnieniem powstałego uszkodzenia, w takim zakresie w jakim nie została ona pokryta przez ubezpieczyciela. Szkoda ta 
powinna być naprawiona w przeciągu 14 dni od daty stwierdzenia, że uszkodzenie jest nieusuwalne. Podstawą do wypłaty przez Korzystającego odszkodowania będzie w szczególności faktura zakładu 
naprawczego i zaświadczenia ubezpieczyciela o wysokości przyznanego odszkodowania.  

15. W przypadku, gdy Finansujący poniesie jakiekolwiek koszty spowodowane bezpośrednio lub pośrednio uszkodzeniem Przedmiotu Umowy, a w szczególności jeśli poniesie wydatki na przywrócenie Przedmiotu 
Umowy do stanu poprzedniego, Korzystający jest zobowiązany do zwrócenia Finansującemu poniesionych kosztów i wydatków, w terminie 7 dni po przedłożeniu rozliczenia powyższych kosztów. 

16. W przypadku zaistnienia szkody nie objętej umową ubezpieczenia, Korzystający jest zobowiązany na swój koszt do pokrycia wynikłej szkody, oraz do przywrócenia Przedmiotu Umowy do stanu poprzedniego. 
17. W przypadku zdarzenia, którego skutkiem jest utrata Przedmiotu Umowy, w tym również jego całkowite zniszczenie lub uszkodzenie w takim stopniu, iż nie nadaje się od do umówionego użytku, a nie można 

go będzie przywrócić od stanu pierwotnego Umowa wygasa. Wszelkie koszty poniesione przez Finansującego w związku z powstaniem szkody, a nie pokryte przez wypłacone odszkodowanie obciążają 
Korzystającego.  

18. W przypadku, gdy w sytuacji o której mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie nie przejmując jednocześnie własności pozostałości Przedmiotu Umowy, 
Korzystający na żądanie zgłoszone przez Finansującego jest zobowiązany do nabycia pozostałości Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od daty wypłaty odszkodowania. Nabycie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, nastąpi za cenę netto odpowiadającą wartości pozostałości Przedmiotu Umowy, określoną przez ubezpieczyciela. Korzystający chcąc zwolnić się z obowiązku nabycia pozostałości Przedmiotu 
Umowy może wskazać osobę trzecią, która nabędzie pozostałość Przedmiotu Umowy na warunkach wskazanych powyżej. Własność pozostałości Przedmiotu Umowy przechodzi na Korzystającego lub 
wskazaną przez niego osobę trzecią po zapłacie przez Korzystającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią kwoty wyszczególnionej w fakturze VAT wystawionej przez Finansującego. W przypadku, gdy 
Korzystający lub wskazana przez niego osoba trzecia nie nabędzie w terminie wskazanym powyżej pozostałości Przedmiotu Umowy, Finansujący jest uprawniony do obciążenia Korzystającego karą umowną 
w wysokości wartości pozostałości Przedmiotu Umowy po cenie netto określonej przez ubezpieczyciela.  

19. W przypadku utraty lub całkowitego zniszczenia Przedmiotu Umowy, gdy uzyskana suma odszkodowania będzie większa od nieuregulowanych zobowiązań Korzystającego wynikających z Umowy lub 
niniejszych Warunków, różnica zostanie przekazana na rachunek wskazany przez Korzystającego. 

20. Jakiekolwiek uszkodzenie Przedmiotu Umowy, w tym również nieusuwalne lub nie objęte umową ubezpieczenia, nie zwalnia Korzystającego z obowiązku zapłaty kolejnych wymagalnych rat leasingowych.  
21. Przerwy w eksploatacji Przedmiotu Umowy w tym spowodowane dochodzeniem roszczeń gwarancyjnych nie zwalniają Korzystającego z obowiązku terminowego uiszczania rat leasingowych i innych 

należności związanych z Umową, a także nie stanowią przyczyny obniżenia wysokości rat leasingowych. 
22. Finansujący dopuszcza możliwość ubezpieczenia Przedmiotu Umowy bezpośrednio przez Korzystającego.  W takim przypadku Korzystający zobowiązany jest: 

a) poinformować Finansującego o zamiarze  zawarcia ubezpieczenia we własnym zakresie  i przedstawić Finansującemu warunki ubezpieczenia jeszcze przed zawarciem Umowy w celu uzyskania 
akceptacji Ubezpieczyciela oraz warunków ubezpieczenia.  

b) ubezpieczyć Przedmiot Umowy na rzecz Finansującego na swój koszt u ubezpieczyciela, na warunkach zaakceptowanych przez Finansującego. W przypadku gdy  Przedmiotem Umowy jest pojazd 
mechaniczny, ubezpieczenie w zakresie OC i AC powinno nastąpić z datą zarejestrowania pojazdu przez Finansującego. W przypadku maszyn lub  innych przedmiotów, ubezpieczenie powinno nastąpić 
z datą odbioru Przedmiotu Umowy przez Korzystającego, 

c) w polisie ubezpieczeniowej lub umowie ubezpieczenia wskazać wyłącznie Finansującego jako właściciela Przedmiotu Umowy oraz jako ubezpieczonego, 
d) w  terminie 7 dni od daty odbioru Przedmiotu Umowy dostarczyć Finansującemu kopię polisy ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia potwierdzającej ubezpieczenie Przedmiotu Umowy zgodnie z 

zaakceptowanymi przez Finansującego warunkami oraz kopię dowodu terminowego opłacenia składki ubezpieczeniowej.  Kopia polisy lub umowy ubezpieczenia, a także kopia dowodu terminowego 
opłacenia składki ubezpieczeniowej powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez ubezpieczyciela, 

e) przestrzegać warunków ubezpieczenia obowiązujących u ubezpieczyciela, 
f) zachować ciągłość ubezpieczenia, 
g) dostarczać Finansującemu nie później niż na 7 dni przed upływem ważności, (wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej) kopię aktualnej  polisy ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na nowy okres 

ubezpieczenia wraz z kopią dowodu opłacenia składki. Kopia polisy lub umowy ubezpieczenia, a także kopia dowodu terminowego opłacenia składki ubezpieczeniowej powinny być potwierdzone „za 
zgodność z oryginałem” przez ubezpieczyciela, 

h) w przypadku zmiany ubezpieczyciela w kolejnym okresie ubezpieczenia, dostarczyć Finansującemu, przed zawarciem nowej umowy ubezpieczenia, odpowiednio  wcześniej, nie krócej jednak niż na 14 
dni roboczych, warunki ubezpieczenia u nowego ubezpieczyciela w celu uzyskania ich akceptacji przez Finansującego oraz terminowego wypowiedzenia ubezpieczenia OC w stosunku do 
dotychczasowego  ubezpieczyciela przez Korzystającego. 

 
23. W przypadku niedopełnienia przez Korzystającego obowiązków, o których mowa w § 16 ust.  22 lit. a lub niniejszych Warunków, Finansujący  jest uprawniony ubezpieczyć Przedmiot Umowy na warunkach 

obowiązujących u ubezpieczyciela, z którym Finansujący na stałe współpracuje, na koszt Korzystającego i obciążyć Korzystającego  dodatkowo opłatą zgodnie z obowiązującym Zestawieniem Opłat i Prowizji. 
 

 
§ 17. 

1. Korzystający jest zobowiązany do poinformowania Finansującego o wszelkich roszczeniach osób trzecich w stosunku do Przedmiotu Umowy. 
2. W przypadku gdyby w związku z Umową, osoba trzecia zgłosiła jakiekolwiek roszczenie do Finansującego,  Korzystający zobowiązany jest według wyboru Finansującego: 
 

a) zwolnić Finansującego z odpowiedzialności wobec osób trzecich, lub  
b) zwrócić Finansującemu wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej, jakie Finansujący poniósł w związku z tym roszczeniem.  

 
3. Skorzystanie przez Finansującego z któregokolwiek z uprawnień określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu nie pozbawia Finansującego prawa do skorzystania z innych środków przewidzianych przepisami 

prawa lub postanowieniami Umowy. 
 

Wypowiedzenie Umowy/Wygaśnięcie Umowy 
§ 18. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, wypowiedzenie Umowy przed okresem na jaki została zawarta jest wyłączone. 
2. Poza przypadkami wskazanymi wyraźnie w niniejszych Warunkach, Finansujący jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 
 

a) Korzystający zalega z zapłatą co najmniej 1 raty leasingowej lub popadł w zwłokę z płatnością przekraczającą 14 dni każdej innej należności wynikającej z Umowy, w tym również kar umownych, opłat 
i prowizji i mimo upływu dodatkowego terminu wyznaczonego na piśmie przez Finansującego nie dokonuje płatności oraz Korzystający nie dopełnił obowiązku ustanowienia dodatkowego 
zabezpieczenia o którym mowa w § 6 ust. 8 niniejszych Warunków, w przypadku wezwania go przez Finansującego 

b) Gdy na skutek zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji okaże się, że Finansujący nie może wykonywać Umowy,  
c) Korzystający zaprzestał płacenia swoich zobowiązań wobec osób trzecich, został złożony wniosek o ogłoszenie jego upadłości lub o otwarcie postępowania układowego lub o wyjawienie majątku, 
d) Korzystający bez poformowania Finansującego zbył przedsiębiorstwo lub zaprzestał prowadzenia działalności na okres dłuższy niż 2 miesiące, 
e) Jeżeli Finansujący wypowiedział lub rozwiązał inną umowę z Korzystającym, 
f) W przypadku podania przez Korzystającego niepełnych lub nieprawdziwych informacji, które w ocenie Finansującego mogą zagrażać prawidłowej realizacji Umowy przez Korzystającego, 
g) Korzystający pomimo upomnienia wykorzystuje Przedmiot Umowy w sposób sprzeczny z Umową i jego przeznaczeniem lub nie zaprzestaje istotnych naruszeń Umowy, które mogą narazić 

Finansującego na utratę Przedmiotu Umowy bądź zmniejszenie jego wartości, 
h) W sytuacji, gdy Umowa przewiduje, iż płatności będą dokonywane przez Korzystającego za pośrednictwem polecenia zapłaty, a Korzystający bez uprzedniego powiadomienia Finansującego zrezygnuje 

z polecenia zapłaty lub zamknie rachunek bankowy. 
 
3. Rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub jej wygaśnięcie nie wpływa w żaden sposób na uprawnienie Finansującego do obciążania Korzystającego wszelkimi kosztami związanymi z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Korzystającego , które powstaną lub staną się wymagalne po ustaniu stosunku prawnego, w szczególności kosztami dokonanej windykacji i 
ubezpieczenia Przedmiotu Umowy  

4. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy wpłacone przez Korzystającego raty leasingowe i inne opłaty wynikające z Umowy nie podlegają zwrotowi. 
5. Ponadto w przypadku rozwiązania Umowy Finansujący może żądać od Korzystającego natychmiastowego zapłacenia następujących należności: 
 

a) sumy wymagalnych i niezapłaconych rat leasingowych wraz z odsetkami, liczonymi od dnia wymagalności poszczególnych rat leasingowych do dnia ich zapłaty, 
b) pozostałych opłat i kosztów Finansującego wynikających z niniejszej Umowy, które zgodnie z Warunkami i Umową ponosi Korzystający. 

 
6. W przypadku rozwiązania Umowy, Korzystający zobowiązuje się do zapłaty Finansującemu świadczenia wyrównawczego w wysokości Wartości Zdyskontowanej i Wartości Wykupu Jeżeli ubezpieczenia 

Przedmiotu Umowy dokonuje Finansujący, a koszty ubezpieczenia zwracane są przez Korzystającego, świadczenie wyrównawcze zostanie powiększone o koszty ubezpieczenia poniesione przez Finansującego 
za cały okres ubezpieczenia Przedmiotu Umowy. 

7. Finansujący może pomniejszyć świadczenie wyrównawcze o wartość uzyskanej przez Finansującego ceny sprzedaży Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 
a) Korzystający w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty rozwiązania Umowy zapłaci wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy wymagalne do dnia rozwiązania Umowy, 
b) Korzystający zwróci Przedmiot Umowy w terminie i miejscu wskazanym przez  Finansującego, 
c) Finansujący dokona sprzedaży Przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zwrotu Przedmiotu Umowy przez Korzystającego.  
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8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. c niniejszego paragrafu, cena sprzedaży Przedmiotu Umowy ustalana jest przez Finansującego na podstawie aktualnych cen rynkowych, z uwzględnieniem stanu 
technicznego i stopnia zużycia Przedmiotu Umowy. W przypadku sprzedaży Przedmiotu Umowy za cenę wyższą od kwoty świadczenia wyrównawczego ustalonego zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, 
Finansujący zwróci Korzystającemu powstałą nadwyżkę z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań Korzystającego względem Finansującego. 

9. W przypadku wygaśnięcia Umowy w przypadkach, o których mowa w § 16 ust. 17 niniejszych Warunków, Korzystający jest zobowiązany do zapłaty Finansującemu świadczenie wyrównawczego w wysokości 
stanowiącej sumę Wartości Zdyskontowanej i Wartości Wykupu. Świadczenie wyrównawcze staje się wymagalne w dniu podjęcia decyzji przez ubezpieczyciela dotyczącej przyznania lub odmowy przyznania 
odszkodowania z ubezpieczenia. 

10. W przypadku, gdy w sytuacji określonej w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczyciel podejmie decyzję o wypłacie odszkodowania z ubezpieczenia, świadczenie wyrównawcze należne Finansującemu od 
Korzystającego zostanie pomniejszone o wartość przyznanego odszkodowania z ubezpieczenia, oraz o kwotę, za jaką Korzystający lub wskazana przez niego osoba trzecia nabyła pozostałości Przedmiotu 
Umowy. W przypadku, gdy ubezpieczyciel przyzna odszkodowanie z ubezpieczenia w wysokości niższej niż świadczenie wyrównawcze należne Finansującemu od Korzystającego lub wyda decyzję o odmowie 
przyznania odszkodowania z ubezpieczenia, Finansujący przeniesie na Korzystającego swoje roszczenia wobec ubezpieczyciela po zapłacie przez Korzystającego świadczenie wyrównawczego i nabyciu przez 
Korzystającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią pozostałości Przedmiotu Umowy (w przypadku, gdy takie żądanie zgłosił Finansujący). 

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Finansujący jest również upoważniony do rozwiązania innych umów leasingu zawartych z Korzystającym.  
 
 

Zakończenie Umowy/Wykup 
§ 19. 

1. W przypadku, gdy Umowa określana jako  leasing operacyjny przewiduje obowiązek wykupu Przedmiotu Umowy, w dniu wygaśnięcia Umowy Korzystający zobowiązany jest do wykupienia Przedmiotu 
Umowy za ustaloną w Umowie Wartość Wykupu. W takim przypadku wraz z ostatnią ratą leasingową Finansujący wystawi fakturę proforma na cenę sprzedaży Przedmiotu Umowy, będącą równowartością 
uzgodnionej wartości wykupu, powiększoną o należny podatek VAT. Sprzedaż Przedmiotu Umowy następuje z wyłączeniem wszelkich przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W związku z 
przeniesieniem własności Przedmiotu Umowy przez Finansującego Korzystającemu, dokonuje on jednocześnie cesji wszystkich praw przysługujących mu względem dostawcy z tytułu rękojmi i gwarancji.  

2. Postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, gdy Umowa przewiduje uprawnienie Korzystającego do wykupu Przedmiotu Umowy (opcja wykupu), a Korzystający w terminie 14 dni 
przed terminem wygaśnięcia Umowy, złoży pisemne oświadczenie, iż zamierza ze wskazanego uprawnienia skorzystać. W przypadkach wskazanych powyżej, Strony ustalają, iż prawo własności Przedmiotu 
Umowy przechodzi na Korzystającego z chwilą zapłaty Wartości Wykupu oraz wykonania przez Korzystającego wszelkich zobowiązań wobec Finansującego.  

3. W umowach określanych jako leasing operacyjny, jeżeli wartość wykupu została ustalona w walucie obcej, i wartość określona w umowie sprzedaży przeliczona na złote będzie niższa niż hipotetyczna wartość 
netto, określona zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, Finansujący może dokonać odpowiedniego zwiększenia ceny sprzedaży przedmiotu Umowy poprzez odpowiednie zmniejszenie rat 
leasingowych. 

4. W przypadku Umowy określanej jako leasing finansowy, w dniu wygaśnięcia Umowy Finansujący wystawi oświadczenie o przeniesieniu prawa własności Przedmiotu Umowy na Korzystającego. Nabycie 
Przedmiotu Umowy w takim wypadku następuje z wyłączeniem odpowiedzialności Finansującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy. W związku z przeniesieniem prawa własności Przedmiotu Umowy przez 
Finansującego na Korzystającego, dokonuje on jednocześnie cesji wszystkich praw przysługujących mu względem dostawcy z tytułu rękojmi i gwarancji. 

5. W pozostałych przypadkach, w tym również w przypadku rozwiązania Umowy Korzystający jest zobowiązany do zwrotu Przedmiotu Umowy, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi Przedmiotu Umowy, 
oraz kluczykami (w przypadku pojazdów mechanicznych) w przeciągu 3 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, na własny koszt i ryzyko. Wygaśnięcie Umowy następuje z upływem 
ostatniego dnia miesiąca za który przysługiwała Finansującemu ostatnia rata leasingowa, oraz w innych przypadkach wskazanych w Warunkach. 

6. W przypadku dokonania przez Korzystającego jakichkolwiek zmian w Przedmiocie Umowy, z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy jest on zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego Przedmiotu 
Umowy na własny koszt i ryzyko. 

7. Nakłady poniesione przez Korzystającego na Przedmiot Umowy z chwilą jego zwrotu stają się własnością Finansującego, a Korzystającemu nie przysługuje żadne prawo do żądania od Finansującego zwrotu 
jakichkolwiek kosztów lub nakładów poniesionych na Przedmiot Umowy. 

8. Przedmiot Umowy powinien być zwrócony w stanie technicznym odpowiadającym normalnemu zużyciu. W sytuacji, gdy Finansujący stwierdzi uszkodzenia, nadmierne zużycie Przedmiotu Umowy, wymiany 
części Przedmiotu Umowy niezgodnie z załączoną do niego instrukcją obsługi, lub też w przypadku pojazdów mechanicznych przekroczony zostanie zawarty w Umowie limit kilometrów, odbiór Przedmiotu 
Umowy nastąpi przy udziale rzeczoznawcy. Ewentualne szkody określone w ekspertyzie, oraz wynagrodzenie rzeczoznawcy poniesie Korzystający.  

9. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy i nie zwrócenia przez Korzystającego Przedmiotu Umowy w uzgodnionym przez Strony terminie, Korzystający upoważnia Finansującego lub upoważnione 
przez Finansującego osoby trzecie do wejścia do pomieszczeń w których znajduje się Przedmiot Umowy i przejęcia go lub unieruchomienia.  

10. Wszelkie koszty związane z odbiorem Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ustępie 9 niniejszego paragrafu, w szczególności koszty deinstalacji, koszty windykacyjne, koszty transportu  pokrywa 
Korzystający, chociażby stosunek prawny wynikający z Umowy uległ rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Koszty te Korzystający zobowiązany jest  uiścić w terminie 7 dni od daty wystawienia odpowiedniej faktury 
VAT  przez Finansującego, refakturującej koszty, którymi uprzednio został obciążony Finansujący lub które zostały  przez niego poniesione w tym zakresie  

11. Do momentu zwrotu Przedmiotu Umowy przez Korzystającego Finansującemu, ryzyko przypadkowej jego utraty i uszkodzenia ponosi Korzystający, a ponadto jest on zobowiązany do bezpłatnego 
przechowywania Przedmiotu Umowy i zachowania go w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu. 

 
§ 20. 

W każdym przypadku, gdy Korzystający pomimo obowiązku zwrotu Przedmiotu Umowy, przetrzymuje Przedmiot Umowy, niezależnie od innych uprawnień przysługujących na mocy niniejszych Warunków, 
Korzystający będzie zobowiązany do zapłaty Finansującemu kary umownej w wysokości: 
 

a) 0,25% ceny zakupu Przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zwrocie Przedmiotu Umowy, w przypadku wygaśnięcia w innych przypadkach niż określony  w lit. b, lub rozwiązania 
Umowy przed upływem okresu na jaki została ona zawarta, 

b) 1,5% ceny zakupu Przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia w zwrocie Przedmiot Umowy po wygaśnięciu Umowy na skutek upływu okresu na który była zawarta.  
 
 

Postanowienia końcowe 
§ 21. 

1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Umowy. W razie sprzeczności między postanowieniami Umowy, a bezwzględnie 
obowiązującymi przepisami prawa, stosuje się te przepisy. 

2. W przypadku rozbieżności między niniejszymi Warunkami, a Umową pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia Umowy. 
3. Niniejszym Korzystający wyraża zgodę na zlecenie przez Finansującego osobie trzeciej windykacji nieuiszczonych przez Korzystającego zobowiązań. Koszty takiej windykacji ponosi Korzystający. 
4. Przelew praw Korzystającego z Umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Finansującego. Finansujący jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy na osoby trzecie, na co Korzystający niniejszym wyraża zgodę. 
5. Podział niniejszych Warunków na paragrafy oraz nadanie poszczególnym paragrafom tytułów ma jedynie znaczenie porządkujące i nie powinien wpływać na ich wykładnię. 
6. Sądem właściwym dla sporów powstałych na tle lub w związku z Umową jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Finansującego. 
7. Finansujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne przewidziane w niniejszych Warunkach. 
8. Korzystający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Finansującego o zmianie swej siedziby i adresu, oraz przedłożyć potwierdzające to dokumenty. W przypadku braku powiadomienia, przesłane przez 

Finansującego informacje na poprzednio podany adres uważane będą za skutecznie doręczone.  
9. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy. 
10. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych Warunków i Umowy obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
11. Korzystający oświadcza, iż przedłożone przez niego dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 
12. Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych przez Finansującego, który będzie ich administratorem, w celach związanych z zawarciem lub realizacją Umowy. 

Korzystający wyraża również nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych do akf leasing GmbH & Co.KG z siedzibą w Wuppertal (Niemcy) oraz pozostałych spółek z 
grupy akf w celach związanych z zawarciem lub realizacją Umowy, w tym także w celu pozyskania finansowania przez Finansującego. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Korzystający został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania 
ich przetwarzania lub ich usunięcia.  Korzystający przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, lecz jedynie warunkiem zawarcia umowy przez Finansującego. 

13. Korzystający w celach związanych z zawarciem lub realizacją Umowy, wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na zasięganie i otrzymywanie przez Finansującego informacji dotyczących danych 
osobowych Korzystającego oraz danych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, od wszystkich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, urzędów administracji państwowej, urzędów samorządu terytorialnego, organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, oraz od urzędów celnych, skarbowych, zakładu 
ubezpieczeń społecznych, banków, ubezpieczycieli, oraz na przetwarzanie pozyskanych w ten sposób danych.  

14. Korzystający będący osobą fizyczną, który zawarł z Finansującym Umowę leasingu operacyjnego, przyjmuje do wiadomości, iż w ramach tych Umów Finansujący nie działa w charakterze podmiotu rynku 
finansowego w rozumieniu Ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym (Dz. U. z 2015, poz. 1348). W związku z tym nie jest 
przewidziane rozpatrywanie reklamacji w trybie określonym w w/w ustawie. 

15. Korzystającemu będącemu osobą fizyczną, który zawarł z Finansującym Umowę leasingu finansowego przysługuje prawo składania reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Finansującego. Reklamacja 
powinna zostać złożona na piśmie pod adresem siedziby Finansującego. Finansujący dokona rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty złożenia reklamacji, przesyłając Korzystającemu pisemną 
odpowiedź na reklamację pocztą poleconą. Za datę rozpatrzenia reklamacji uznany będzie dzień nadania odpowiedzi na reklamację.  

16. Z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w niniejszych Warunkach wszelkie uzgodnienia, oświadczenia, zmiany bądź uzupełnienia Umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Forma pisemna pod rygorem nieważności dotyczy również rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej. 

17. Korzystający potwierdza poniższym podpisem, iż zapoznał się z treścią niniejszych Warunków i akceptuje fakt, że stanowią one integralną część Umowy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 
 
 
 
 

__________________________ 
        (Data i podpis Korzystającego) 


