Ogólne Warunki Umowy Leasingu Operacyjnego Konsumenckiego z dnia 01.09.2011 r.
(Uchwała Zarządu GETIN Leasing SA nr 36/2011)
Załącznik nr 2

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Przedmiotem umowy (zwanej dalej „umową” lub „umową leasingu”) jest przekazanie przez Leasingodawcę, na
czas w tej umowie określony, prawa do uŜywania lub uŜywania i pobierania poŜytków, nabytej w tym celu od
oznaczonego przez Leasingobiorcę podmiotu (zwanego dalej „Zbywcą”) lub będącej juŜ własnością
Leasingodawcy rzeczy ruchomej lub zbioru rzeczy ruchomych (zwanych dalej „przedmiotem leasingu”), w zamian
za zapłatę przez Leasingobiorcę umówionych opłat, a takŜe prawo do nabycia własności przedmiotu leasingu
przez Leasingobiorcę po zakończeniu umowy, na warunkach określonych w §26. UŜyte w umowie określenia
„Leasingodawca” i „Leasingobiorca”, toŜsame są z pojęciami „Finansujący” i „Korzystający”, w znaczeniu
nadanym tym pojęciom przez przepisy Kodeksu Cywilnego.
§2
1. Przedmiot leasingu pozostaje przez cały okres trwania umowy własnością Leasingodawcy. Leasingodawca,
jako właściciel przedmiotu leasingu, jest uprawniony do jego odpowiedniego oznakowania. W przypadku, gdy
przedmiotem leasingu jest pojazd, Leasingodawca jest wpisany w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel tego
przedmiotu.
2. Prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, na zasadach określonych w przepisach podatkowych,
przysługuje Leasingodawcy.
§3
1. Leasingodawca moŜe przenosić na osoby trzecie wszelkie swoje prawa wynikające z umowy leasingu, w
całości lub w części, powiadamiając o powyŜszym Leasingobiorcę w terminie 14 dni od daty dokonania tej
czynności, na co Leasingobiorca wyraŜa niniejszym zgodę.
2. Leasingobiorca nie moŜe, bez zgody Leasingodawcy, ustanawiać na przedmiocie leasingu praw na rzecz osób
trzecich, ani teŜ przenosić na osoby trzecie praw wynikających z niniejszej umowy.
§4
W przypadku umowy leasingu zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Leasingodawcy, Leasingobiorcy
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. W celu
skorzystania z tego uprawnienia Leasingobiorca powinien wypełnić Oświadczenie Leasingobiorcy o odstąpieniu
od umowy leasingu konsumenckiego stanowiące załącznik nr 4 do umowy leasingu, którego odbiór przez
podpisanie niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Leasingu Operacyjnego Konsumenckiego kwituje.
Oświadczenie to jest skuteczne pod warunkiem jego wysłania przed upływem wyŜej określonego terminu. W
razie skutecznego odstąpienia od umowy przez Leasingobiorcę umowa jest uwaŜana za niezawartą, a
Leasingobiorca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie
niezmienionym, chyba Ŝe zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy - w przypadku świadczeń
Leasingobiorcy albo od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy - w przypadku świadczeń
Leasingodawcy.
II. PRZEDMIOT LEASINGU
§5
Leasingobiorca oświadcza, iŜ dokonał wyboru przedmiotu leasingu i Zbywcy na własne ryzyko i odpowiedzialność
i nie był w tym wyborze niczym ograniczony. Leasingodawca nie ponosi wobec Leasingobiorcy Ŝadnej
odpowiedzialności z tego tytułu, a takŜe z tytułu wyboru przez niego ceny, warunków sprzedaŜy, terminu i
sposobu dostawy. Leasingodawca nie odpowiada równieŜ wobec Leasingobiorcy za jakiekolwiek wady
przedmiotu leasingu, chyba Ŝe wady te powstały na skutek okoliczności, za które Leasingodawca ponosi
odpowiedzialność.
§6
1. Nie później niŜ w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy leasingu i wpłaty przez Leasingobiorcę
kaucji wstępnej Leasingodawca dokona zamówienia przedmiotu leasingu u Zbywcy. Na poczet opłaty wstępnej
Leasingodawca zaliczy kwotę kaucji wstępnej wpłaconej przez Leasingobiorcę, ponadto moŜe zaliczyć kwoty
wpłacone Zbywcy przez Leasingobiorcę tytułem zaliczki lub zadatku. W przypadku wzrostu określonej w umowie
ceny przedmiotu leasingu, róŜnicę pomiędzy ceną wynikającą z umowy a ceną z dnia jego nabycia,
Leasingobiorca zobowiązany będzie wpłacić Leasingodawcy w terminie 14 dni od dnia nabycia przedmiotu
leasingu w formie dodatkowej opłaty leasingowej. Leasingodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie
lub przypadki uniemoŜliwiające realizację zamówienia. W przypadku, gdy płatność ceny za przedmiot leasingu
dokonywana jest w walucie obcej, to cena do umowy leasingu (wartość ofertowa) przeliczana jest na złote wg
kursu sprzedaŜy danej waluty obcej określonego w Tabeli Podstawowej Kursów Walut GETIN Noble Bank S.A. z
dnia dokonania płatności za przedmiot leasingu.
2. Odmowa sprzedaŜy przedmiotu leasingu, brak odpowiedzi Zbywcy na zamówienie, opóźnienie dostawy ponad
podany przez Zbywcę termin lub teŜ kaŜdy inny przypadek uniemoŜliwiający realizację zamówienia, uprawnia
Leasingodawcę do odstąpienia od umowy leasingu, chyba Ŝe Strony w drodze odrębnego porozumienia ustalą
inny sposób działania, w szczególności polegający na wyborze przez Leasingobiorcę innego Zbywcy przedmiotu
leasingu lub innego przedmiotu leasingu.
3. W razie odstąpienia przez Leasingodawcę od umowy leasingu z przyczyn leŜących po stronie Leasingobiorcy,
uchylenia się przez Leasingodawcę od skutków prawnych swego oświadczenia woli złoŜonego pod wpływem
błędu, jak równieŜ w kaŜdym innym przypadku wygaśnięcia umowy leasingu z powodu wady oświadczenia woli
powstałej z przyczyn leŜących po stronie Leasingobiorcy, Leasingodawca ma prawo obciąŜenia Leasingobiorcy
kosztami obsługi umowy, w tym ceną zakupu przedmiotu leasingu jeśli doszło do jego zakupu przez
Leasingodawcę.
§7
1. Odbiór przedmiotu leasingu następować będzie w drodze pisemnego protokółu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy leasingu i w miejscu wskazanym przez Leasingodawcę. W tym samym trybie
Leasingobiorca, na podstawie pisemnego upowaŜnienia udzielonego mu przez Leasingodawcę, moŜe dokonać
odbioru przedmiotu leasingu bezpośrednio od Zbywcy.
2. W przypadku stwierdzenia przez Leasingobiorcę, przy dokonywaniu odbioru od Zbywcy, Ŝe przedmiot leasingu
nie odpowiada warunkom określonym w zamówieniu lub dotknięty jest wadami, Leasingobiorca zobowiązany jest
do odmowy dokonania odbioru i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Leasingodawcy o tym fakcie, z
jednoczesnym uzasadnieniem przyczyny odmowy dokonania odbioru. Skutki dokonania przez Leasingobiorcę
odbioru przedmiotu leasingu, w takim przypadku, obciąŜają wyłącznie Leasingobiorcę.
3. Koszty odbioru przedmiotu leasingu, jak równieŜ jego transportu i ewentualnej instalacji ponosić będzie
kaŜdorazowo Leasingobiorca.
§8
W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę, z wyłączeniem
przypadku odstąpienia od umowy w trybie § 4 niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Leasingu Operacyjnego
Konsumenckiego, Leasingodawca ma prawo odstąpienia od umowy leasingu i obciąŜenia Leasingobiorcy
kosztami obsługi umowy, w tym ceną zakupu przedmiotu leasingu jeśli doszło juŜ do jego zakupu przez
Leasingodawcę.
§9
1. Od momentu odbioru przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę odpowiada on wobec Leasingodawcy za jego
utratę, zniszczenie i uszkodzenie oraz za kaŜdy przypadek zmniejszenia jego wartości nie będący następstwem
uŜywania zgodnie z przeznaczeniem, właściwościami lub teŜ instrukcjami Zbywcy. Od tego momentu przechodzi
równieŜ na Leasingobiorcę odpowiedzialność wobec osób trzecich za wyrządzone im szkody pozostające w
związku z posiadaniem przez niego przedmiotu leasingu.
2. Wszelkie koszty związane z zachowaniem przedmiotu leasingu w naleŜytym stanie, koszty jego eksploatacji,
obowiązkowych badań technicznych, w tym równieŜ wszelkie opłaty, podatki oraz inne naleŜności pozostające w
bezpośrednim związku z umową i przedmiotem leasingu, a takŜe ewentualne opłaty z tytułu korzystania z dróg
publicznych, ponosi Leasingobiorca. W przypadku, gdy przedmiotem leasingu jest pojazd, Leasingobiorcę
obciąŜają równieŜ koszty jego rejestracji oraz zakupu i montaŜu w tym pojeździe wymaganych przez
ubezpieczyciela zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych.
3. Leasingobiorca jest zobowiązany eksploatować przedmiot leasingu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób
nie powodujący obniŜenia wartości ponad zuŜycie wynikające z normalnej jego eksploatacji. Obowiązkowe
badania techniczne, o ile są one konieczne ze względu na rodzaj przedmiotu leasingu, przeprowadza
Leasingobiorca w wymaganym terminie na swój koszt. Wszelkie czynności konserwacji lub naprawy przedmiotu
leasingu wykonywane być muszą wyłącznie przez podmioty posiadające w tym zakresie stosowną autoryzację
producenta lub dystrybutora przedmiotu leasingu, a w przypadku ich braku - przez podmioty przez podmioty
dające rękojmie naleŜytego wykonania zleconych czynności.
4. Dokonywanie przez Leasingobiorcę jakichkolwiek zmian w przedmiocie leasingu, nie wynikających z jego
przeznaczenia, wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Leasingodawcy. Zmiany dokonane przez
Leasingobiorcę bez tej zgody muszą być, na Ŝądanie Leasingodawcy, niezwłocznie usunięte.
5. Leasingodawca jest upowaŜniony do kontrolowania stanu technicznego i sposobu eksploatacji przedmiotu
leasingu.
6. Leasingobiorca jest zobowiązany do zawiadomienia Leasingodawcy o przeprowadzeniu obowiązkowych badań
technicznych oraz wykonaniu innych obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, a takŜe do dostarczenia wszelkich stosownych dokumentów potwierdzających ich wykonanie w terminie 3 dni od dnia, w którym
przeprowadzenie ww. czynności jest wymagane. Nie dokonanie ww. czynności lub nie dostarczenie Leasingodawcy stosownych dokumentów w wymaganym terminie uprawnia Leasingodawcę, po bezskutecznym dodatkowym wezwaniu do ich wykonania, do wypowiedzenia umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym przed
terminem jej zakończenia.
§10
1. Warunki gwarancji, termin i miejsce dostawy oraz kary za nieodebranie przedmiotu leasingu określa wybrany
przez Leasingobiorcę Zbywca. Leasingodawca nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji
dostawy. Z chwilą zawarcia przez Leasingodawcę umowy kupna przedmiotu leasingu ze Zbywcą na
Leasingobiorcę przechodzą uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji za wady tego przedmiotu, za wyjątkiem
uprawnienia do odstąpienia przez Leasingodawcę od umowy ze Zbywcą. Uprawnienie to, o ile znajduje oparcie w

przepisach prawa lub zapisach umowy ze Zbywcą, wykonywane być moŜe wyłącznie przez Leasingodawcę i
jedynie na pisemne i uzasadnione Ŝądanie Leasingobiorcy. Bez zgłoszenia Ŝądania przez Leasingobiorcę,
Leasingodawca nie moŜe odstąpić od umowy ze Zbywcą.
2. W przypadku odstąpienia od umowy ze Zbywcą z przyczyn, o których mowa w ust. 1, umowa leasingu
wygasa. Leasingobiorca jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu przedmiotu leasingu, a takŜe do
jednorazowej zapłaty na rzecz Leasingodawcy, wszystkich przewidzianych w umowie a nie zapłaconych opłat
leasingowych po ich pomniejszeniu o dyskonto, a takŜe kaucji gwarancyjnej, która nie podlega dyskontowaniu.
Do obliczenia tego dyskonta stosowana będzie obowiązująca w ostatnim dniu roboczym miesiąca
poprzedzającego miesiąc wygaśnięcia umowy stopa jednomiesięczna WIBOR, z zastrzeŜeniem, iŜ kwota do
zapłaty, po pomniejszeniu o dyskonto, nie moŜe być niŜ niŜsza niŜ pozostały do spłaty kapitał. W przypadku
uiszczenia przez Leasingobiorcę wszelkich naleŜności, Leasingodawca sceduje na Leasingobiorcę prawo do
dochodzenia od Zbywcy roszczeń z tego tytułu.
3. Leasingobiorca zobowiązany jest do informowania Leasingodawcy o wystąpieniu wszelkich okoliczności
objętych gwarancją lub rękojmią. Leasingobiorca moŜe dochodzić usunięcia wad i innych roszczeń z tytułu
rękojmi lub gwarancji wyłącznie w autoryzowanych punktach, zgodnie z warunkami gwarancji ustalonymi przez
Zbywcę. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi następuje kaŜdorazowo na koszt i ryzyko
Leasingobiorcy. W razie utraty przez Leasingobiorcę uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi odpowiada on za
szkody powstałe z tego tytułu.
§11
1. W czasie trwania umowy Leasingodawca jest uprawniony do Ŝądania od Leasingobiorcy informacji o miejscu
uŜytkowania lub przechowywania przedmiotu leasingu, jak równieŜ poświadczenia faktu posiadaniu tego
przedmiotu, a Leasingobiorca zobowiązuje się zapewnić moŜliwość dokonania okresowej kontroli przedmiotu
leasingu.
2. Nie wykonanie przez Leasingobiorcę obowiązku, o którym mowa w ust.1 powyŜej, uprawnia Leasingodawcę do
wypowiedzenia umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym, przed terminem jej zakończenia. Wypowiedzenie
umowy wymaga od Leasingodawcy uprzedniego pisemnego wezwania Leasingobiorcy do udostępnienia w
wyznaczonym terminie przedmiotu leasingu lub określonej dokumentacji, pod rygorem wypowiedzenia umowy
leasingu w trybie natychmiastowym.
III. OPŁATY
§12
1. Dla potrzeb niniejszej umowy przez opłaty leasingowe rozumie się w szczególności: opłatę wstępną, miesięczne opłaty leasingowe, dodatkowe opłaty leasingowe, opłaty manipulacyjne, prowizje, kaucję wstępną, kaucję
gwarancyjną. Opłaty manipulacyjne pobierane są zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat GETIN Leasing S.A.
2. Leasingobiorca jest zobowiązany do terminowego uiszczania opłat leasingowych. Opłaty leasingowe płatne są
na rachunek Leasingodawcy w terminach oraz w wysokości określonej w harmonogramie opłat leasingowych,
stanowiącym załącznik do umowy leasingu, a w przypadku dodatkowych opłat leasingowych nieuwzględnionych
w harmonogramie, w terminie określonym na fakturze VAT lub nocie wystawionej przez Leasingodawcę.
Wcześniejsze, niŜ określone w harmonogramie wniesienie jakiejkolwiek opłaty leasingowej, traktowane jest jako
zabezpieczenie zapłaty przyszłej naleŜności.
3. Terminy płatności opłat leasingowych i innych naleŜności wynikających z umowy uznaje się za zachowane
według daty ich wpływu na rachunek Leasingodawcy. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat
leasingowych, Leasingodawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości odsetek
maksymalnych (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) za kaŜdy dzień opóźnienia.
4. Wszelkie płatności, dokonywane przez Leasingobiorcę, Leasingodawca moŜe, w pierwszej kolejności, zaliczyć
na zaspokojenie naleŜności ubocznych (np. odsetek, opłat dodatkowych, manipulacyjnych itp.), a następnie opłat
leasingowych - począwszy od najdawniej wymagalnej. W przypadku gdy niniejsza umowa jest drugą lub kolejną
umową leasingu zawartą z tym samym Leasingobiorcą, wpłaty dokonane przez Leasingobiorcę zalicza się w
pierwszej kolejności na poczet naleŜności ubocznych (np. odsetek, opłat dodatkowych, manipulacyjnych itp.)
naliczonych z tytułu tych umów, a następnie opłat leasingowych - począwszy od najdawniej wymagalnej.
5. Wszelkie naleŜności związane z umową leasingu, zrealizowane przez Leasingodawcę na rachunek
Leasingobiorcy lub wynikające z czynności, za których wykonanie Leasingodawca moŜe domagać się zwrotu
kosztów - Leasingobiorca zobowiązany jest uiścić na podstawie wystawionych z tego tytułu przez Leasingodawcę
– noty obciąŜeniowej, faktury, refaktury lub dodatkowej opłaty leasingowej lub manipulacyjnej, których wysokość
wynikać będzie z faktycznie poniesionych przez Leasingodawcę kosztów tych czynności lub usług dodatkowych.
6. Leasingobiorca przyjmuje na siebie wszelkie opłaty, podatki i inne naleŜności pozostające w bezpośrednim
związku z zawartą umową, jak i przedmiotem leasingu, w tym w szczególności opłaty rejestracyjne i podatek
drogowy. Opłaty te powiększone o naleŜny podatek od towarów i usług fakturowane będą przez Leasingodawcę
jako dodatkowa opłata leasingowa lub manipulacyjna.
7. Wysokość opłat leasingowych jest zmienna i moŜe podlegać przeszacowaniu w pierwszym dniu kaŜdego
kwartału kalendarzowego w przypadku zmiany stawki WIBOR 3M o co najmniej 0,25 pp. w stosunku do stawki
ostatnio obowiązującej tj. stawki z dnia zawarcia umowy leasingu albo wynikającej z ostatnio dokonanego
przeszacowania. Przeszacowania moŜe dokonać Leasingodawca, jeśli wystąpi wyŜej określona przesłanka do jej
dokonania, o czym zawiadomi Leasingobiorcę na piśmie przesyłając nowy harmonogram opłat leasingowych, a
zmienione opłaty zostaną ujęte w wystawianych fakturach VAT. W takim przypadku zmiana stopy
oprocentowania nastąpi o wartość odpowiadającą zmianie stawki WIBOR 3M. Zmiana opłat leasingowych
następuje począwszy od drugiego miesiąca kwartału, po którym nastąpiła zmiana stawki WIBOR 3M i nie
powoduje konieczności zawarcia aneksu do umowy leasingu. Jeśli zmiana stopy procentowej polegać będzie na
jej zmniejszeniu, w przypadku wystąpienia przesłanki do dokonania przeszacowania określonej w zdaniu
pierwszym tego ustępu, dokonywana jest przez Leasingodawcę na pisemny wniosek Leasingobiorcy, pod
warunkiem dotychczasowej terminowej spłaty przez Leasingobiorcę opłat z tytułu umowy leasingu. W takim
przypadku Leasingodawca zawiadomi Leasingobiorcę o przeszacowaniu na piśmie przesyłając nowy
harmonogram opłat leasingowych, a zmienione opłaty zostaną ujęte w wystawianych fakturach VAT. Zmiana
stopy oprocentowania nastąpi o wartość odpowiadającą zmianie stawki WIBOR 3M. Zmiana opłat leasingowych
następuje począwszy od pierwszej opłaty przypadającej po otrzymaniu wniosku, o ile wniosek zostanie
doręczony na 14 dni przed terminem jej płatności, w przeciwnym razie zmiana obowiązywać będzie począwszy
od następnej opłaty leasingowej. PowyŜsza zmiana nie powoduje konieczności zawarcia aneksu do umowy
leasingu.
§13
Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji oraz inne przerwy w eksploatacji przedmiotu leasingu nie
zwalniają Leasingobiorcy z obowiązku terminowego wnoszenia opłat leasingowych, a takŜe realizacji innych
zobowiązań wynikających z umowy leasingu.
§14
1. W przypadku wejścia w Ŝycie dodatkowych opłat lub obciąŜeń publiczno-prawnych, ustawowo
wprowadzonych od umów leasingu lub zmiany wysokości obecnie obowiązujących, Leasingodawca jest
uprawniony, za uprzednim pisemnym zawiadomieniem Leasingobiorcy opatrzonym uzasadnieniem, do
podniesienia wysokości pozostałych do zapłacenia opłat leasingowych, jeŜeli zmiany te będą miały wpływ na
wysokość opłat leasingowych i odpowiednio do skutków zmian wprowadzonych tymi przepisami. Przedmiotowa
zmiana nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.
2. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy leasingu zmianie ulegną przepisy prawne dotyczące leasingu,
zastrzega się moŜliwość ich uwzględnienia poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w drodze aneksu do
umowy.
§15
W przypadku zalegania przez Leasingobiorcę z uiszczaniem naleŜności wynikających z umowy leasingu,
Leasingodawca moŜe podejmować, na koszt Leasingobiorcy, wszelkie prawem dozwolone czynności, mające na
celu wyegzekwowanie zaległych zobowiązań, w szczególności polegające na:
a) wysyłaniu monitu (upomnienia) w sytuacji zalegania z płatnością opłaty leasingowej powyŜej minimum 7
dni od daty jej wymagalności wskazanej w harmonogramie opłat leasingowych,
b) wysyłaniu wezwań do zapłaty, w sytuacji gdy Leasingobiorca zalega z płatnością pełnych opłat
leasingowych za co najmniej dwa okresy płatności,
c) wysłaniu kaŜdego kolejnego monitu (upomnienia) lub wezwania w sytuacjach wskazanych w pkt a i b
powyŜej
Koszty wysłanych monitów (upomnień) lub wezwań w zryczałtowanej wysokości 50,00 PLN + podatek VAT za
kaŜdy monit (upomnienie) lub wezwanie obciąŜają Leasingobiorcę.
IV. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
§16
1. Na Ŝądanie Leasingodawcy, Leasingobiorca tytułem zabezpieczenia naleŜytego wykonywania umowy wystawi
weksel in blanco, który Leasingodawca moŜe wypełnić w przypadku nieterminowego wnoszenia opłat
leasingowych lub innych naleŜności z tej umowy wynikających, na sumę odpowiadającą wielkości zadłuŜenia
Leasingobiorcy wobec Leasingodawcy. Zasady wypełnienia przez Leasingodawcę weksla in blanco reguluje
deklaracja wekslowa, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy leasingu.
2. Leasingodawca moŜe uzaleŜnić zawarcie oraz wykonanie umowy leasingu od przedstawienia przez
Leasingobiorcę innych niŜ weksel dodatkowych zabezpieczeń umowy, w szczególności w formie zastawu,
przewłaszczenia, kaucji, gwarancji bankowej, hipoteki, a takŜe wszelkich innych rodzajów zabezpieczeń.
V. UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU LEASINGU/ INNE UBEZPIECZENIA
§17
1. Przedmiot leasingu podlega ubezpieczeniu przez cały okres trwania umowy leasingu, przy czy przedmiot
leasingu ubezpiecza Leasingodawca na rachunek Leasingobiorcy lub Leasingobiorca za zgodą Leasingodawcy
na warunkach, o których mowa poniŜej. Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz zasady likwidacji szkód
określa umowa ubezpieczenia zawarta przez Leasingodawcę lub Leasingobiorcę.
2. Leasingobiorca zobowiązany jest do zapłaty składki za ubezpieczenie na podstawie przekazanego mu, w
imieniu ubezpieczyciela przez agencję ubezpieczeniową związaną stałą współpracą z Leasingodawcą,
dokumentu ubezpieczenia (polisy/potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia) lub, w przypadku konieczności
zapłaty tej składki przez Leasingodawcę w związku z jej nieopłaceniem w terminie przez Leasingobiorcę oraz w
innych przypadkach określonych przed Leasingodawcę, na podstawie faktury VAT wystawionej tytułem
dodatkowej opłaty leasingowej powiększonej o dodatkową opłatę wg stawki określonej zgodnie z „Tabelą Opłat”
obowiązujących w GETIN Leasing S.A. Faktura VAT zostanie wystawiona z uwzględnieniem stawki podatku od
towarów i usług zgodnej z obowiązującymi przepisami. W przypadku wyboru przez Leasingobiorcę opcji
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rozłoŜenia płatności z tytułu składki ubezpieczeniowej na raty, Leasingodawca obciąŜa Leasingobiorcę
dodatkową opłatą wg stawki określonej zgodnie z „Tabelą Opłat” obowiązujących w GETIN Leasing SA.
3. Leasingobiorca ma prawo, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Leasingodawcy, do ubezpieczenia
przedmiotu leasingu we własnym zakresie i na własny koszt, u zaakceptowanego przez Leasingodawcę
ubezpieczyciela oraz na zaakceptowanych przez Leasingodawcę warunkach. W takim przypadku na
Leasingobiorcy ciąŜy obowiązek pełnego ubezpieczenia przedmiotu leasingu oraz pokrycia wszystkich kosztów
nakładanych z mocy prawa na właściciela przedmiotu leasingu, do końca trwania umowy leasingu. Ochrona
ubezpieczeniowa winna obejmować co najmniej ubezpieczenie OC, AC, NW oraz Assistance w przypadku
pojazdów lub ubezpieczenie od poŜaru i innych zdarzeń losowych oraz kradzieŜy z włamaniem i rabunku w
przypadku innych niŜ pojazdy przedmiotów leasingu. Postanowienia §18 stosuje się odpowiednio. Leasingobiorca
jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Leasingodawcy o wykonaniu obowiązku, o którym mowa
powyŜej oraz do dostarczenia kopii umowy ubezpieczenia (polisy), potwierdzenia zapłaty składki
ubezpieczeniowej, przed odbiorem przedmiotu leasingu. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia (polisa) nie
obejmuje całego okresu leasingu, a Leasingobiorca wyrazi wolę ubezpieczenia przedmiotu leasingu we własnym
zakresie i na własny koszt w kolejnym okresie trwania umowy leasingu, obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę
Leasingodawcy na ubezpieczenie przedmiotu leasingu na kolejny okres u zaakceptowanego przez
Leasingodawcę ubezpieczyciela i na zaakceptowanych przez Leasingodawcę warunkach. W tym celu Leasingobiorca zobowiązany jest wystąpić do Leasingodawcy ze stosownym wnioskiem o zgodę na ubezpieczenie
przedmiotu leasingu we własnym zakresie i na własny koszt najpóźniej w terminie 30 dni przed upływem okresu
obowiązywania aktualnej umowy ubezpieczenia (odnowienie umowy ubezpieczenia). Odnowienie umowy
ubezpieczenia wymagane jest co najmniej w takim zakresie ryzyk o jakim mowa powyŜej. Po uzyskaniu pisemnej
zgody Leasingodawcy na odnowienie ubezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt Leasingobiorca
zobowiązany jest dostarczyć Leasingodawcy kopię odnowionej umowy ubezpieczenia (polisy) oraz
potwierdzenia zapłaty raty lub składki ubezpieczeniowej w terminie 10 dni roboczych przed terminem, w którym
odnowienie ubezpieczenia jest wymagalne. Nie odnowienie umowy ubezpieczenia w wymaganym terminie lub
nie dostarczenie Leasingodawcy stosownych dokumentów, uprawnia Leasingodawcę do ubezpieczenia
przedmiotu leasingu na koszt Leasingobiorcy w wybranym przez Leasingodawcę zakładzie ubezpieczeń, lub, po
bezskutecznym dodatkowym wezwaniu do wykonania ww. obowiązków, do rozwiązania umowy leasingu bez
wypowiedzenia. Wydatki poniesione z tego tytułu przez Leasingodawcę obciąŜać będą w całości Leasingobiorcę,
na którego Leasingodawca wystawi fakturę VAT z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług zgodnej z
obowiązującymi przepisami. W sytuacji jednoczesnego ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez obie strony
niniejszej umowy, umowa ubezpieczenia zawarta przez Leasingodawcę pozostaje w mocy i jest on wyłącznie
uprawniony do odbioru odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody w przedmiocie leasingu.
4. Leasingodawca kaŜdorazowo przy zawarciu umowy leasingu zaproponuje Leasingobiorcy dodatkowe
ubezpieczenie „GETIN Leasing Assistance”. Zawarcie tego ubezpieczenia moŜe nastąpić wyłącznie w drodze
pisemnego oświadczenia Leasingobiorcy złoŜonego najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Do obowiązku zapłaty
składki przez Leasingobiorcę postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
5. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 4 powyŜej będzie kaŜdorazowo automatycznie przedłuŜane na kolejny
okres trwania umowy ubezpieczenia, chyba, Ŝe Leasingobiorca złoŜy Leasingodawcy najpóźniej w terminie 10 dni
roboczych przed upływem terminu, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta oświadczenie o rezygnacji z
dodatkowego ubezpieczenia na kolejny okres. Rezygnacja z ubezpieczenia na kolejny okres moŜe nastąpić
wyłącznie w drodze pisemnego oświadczenia Leasingobiorcy. W przypadku, gdy Leasingobiorca nie zrezygnuje z
ubezpieczenia dodatkowego, ubezpieczenie to będzie podlegało przedłuŜeniu na kolejny okres trwania umowy.
Do obowiązku zapłaty składki przez Leasingobiorcę postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio.
6. W przypadku nieuprawnionego skorzystania przez Leasingobiorcę nie objętego ochroną ubezpieczeniową ze
świadczeń wynikających z ubezpieczenia dodatkowego „GETIN Leasing Assistance”, Leasingobiorca jest
zobowiązany do zwrotu Ubezpieczycielowi równowartości wszelkich pokrytych przez Ubezpieczyciela świadczeń.
7. W przypadku, gdy zawarta została umowa ubezpieczenia na Ŝycie Leasingobiorcy, świadczenie wypłacone z
tytułu ubezpieczenia zostanie zaliczone na poczet spłaty zobowiązań Leasingobiorcy wynikających z umowy
leasingu. W przypadku zbiegu płatności z tytułu umowy leasingu oraz świadczenia ubezpieczeniowego, powstała
nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań Leasingobiorcy wynikających z umowy leasingu.
Do obowiązku zapłaty składki z tytułu ubezpieczenia na Ŝycie przez Leasingobiorcę postanowienia ust. 2
niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
§18
1. Leasingobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami umowy ubezpieczenia i realizacji wszelkich
wymogów zawartych w tych warunkach, a w szczególności – do zainstalowania, najpóźniej w ciągu trzech dni od
daty odbioru przedmiotu leasingu, wymaganych przez ubezpieczyciela zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych, oraz
do dostarczenia Leasingodawcy, w ww. terminie, potwierdzenia zamontowania lub posiadania przez przedmiot
leasingu sprawnych oraz wymaganych przez ubezpieczyciela zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych.
Leasingobiorca przyjmuje niniejszym do wiadomości, iŜ do czasu otrzymania przez Leasingodawcę
przedmiotowego potwierdzenia odpowiedzialność ubezpieczyciela, w przypadku kradzieŜy przedmiotu leasingu,
jest wyłączona.
2. W przypadku ustalenia zwiększonego ryzyka utraty, uszkodzenia przedmiotu leasingu lub zaistnienia innej
szkody i związaną z tym koniecznością opłacenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej, uzasadnionych decyzją
Ubezpieczyciela, Leasingodawca jest uprawniony do dodatkowego ubezpieczenia przedmiotu leasingu i
dokonania opłaty dodatkowej składki ubezpieczeniowej na koszt Leasingobiorcy. Dodatkowa składka
ubezpieczeniowa moŜe być ustalona od dnia stwierdzenia bądź wystąpienia podwyŜszonego ryzyka, nie
wcześniej jednak niŜ od dnia przekazania przedmiotu leasingu Leasingobiorcy.
3. W przypadku podania przez Leasingobiorcę nieprawdziwych danych w oświadczeniu o wysokości przysługujących w poprzednim okresie ubezpieczenia zniŜek z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia OC oraz
Auto Casco i związaną z tym koniecznością opłacenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej, Leasingodawca jest
uprawniony do dodatkowego ubezpieczenia przedmiotu leasingu i dokonania, na koszt Leasingobiorcy, opłaty
dodatkowej składki ubezpieczeniowej w wysokości proporcjonalnej do niedopłaty składki (%, o ile została
zaniŜona składka). W przypadku, o którym mowa w §22 ust.1 niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy
Leasingu, wysokość wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania zostanie pomniejszona proporcjonalnie
do niedopłaty składki.
§19
Leasingobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie wartości przedmiotu
leasingu oraz szkody wobec osób trzecich powstałe w wyniku jego uŜytkowania, a nie objęte odpowiedzialnością
ubezpieczyciela. W przypadku utraty przez Leasingobiorcę uprawnień wynikających z umowy ubezpieczenia, z
przyczyn zaleŜnych od niego, Leasingodawca uprawniony jest do Ŝądania zapłaty przez Leasingobiorcę
odszkodowania w pełnej wysokości szkody powstałej z tego tytułu.
§20
Leasingobiorca jest zobowiązany do natychmiastowego pisemnego zawiadomienia Leasingodawcy, zakładu
ubezpieczeń oraz, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub z treści umowy ubezpieczenia, równieŜ
policji, o wszelkich zdarzeniach objętych odpowiedzialnością odszkodowawczą, wraz z ewentualnym wskazaniem
miejsca, w którym znajduje się przedmiot leasingu.
§21
Uprawnionym do odbioru świadczeń z tytułu ubezpieczenia jest Leasingodawca, który moŜe upowaŜnić
Leasingobiorcę do odbioru tych świadczeń. W przypadku utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia
przedmiotu leasingu wyłącznie uprawnionym do odbioru tych świadczeń jest Leasingodawca.
§22
1. W przypadku utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia przedmiotu leasingu, z powodu
okoliczności, za które Leasingodawca nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa. W takim
przypadku Leasingobiorca jest zobowiązany do jednorazowej zapłaty na rzecz Leasingodawcy wszystkich
przewidzianych w umowie, a nie zapłaconych opłat leasingowych, po pomniejszeniu ich o dyskonto, a takŜe
kwoty kaucji gwarancyjnej, która nie podlega dyskontowaniu. Do obliczenia dyskonta stosowana będzie,
obowiązująca w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc wygaśnięcia umowy stopa
jednomiesięczna WIBOR. NaleŜność, o której mowa powyŜej, pomniejszona zostanie o uzyskane przez
Leasingodawcę z tytułu utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia przedmiotu leasingu kwoty
wypłaconego odszkodowania i sprzedanych przez Leasingodawcę pozostałości przedmiotu leasingu, w
przypadku gdy pozostałości te nie zostaną przez ubezpieczyciela przejęte w ramach wypłaconego
odszkodowania, z zastrzeŜeniem postanowień §18 ust.3. Leasingobiorca jest zobowiązany 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. W
przypadku, gdy kwota otrzymanego z tego tytułu przez Leasingodawcę odszkodowania i sprzedaŜy pozostałości
przewyŜsza naleŜność, o której mowa w zdaniu drugim, nadwyŜka zostanie wypłacona Leasingobiorcy.
NadwyŜka ta moŜe być równieŜ, na wniosek Leasingobiorcy i za zgodą Leasingodawcy, zaliczona na poczet
opłat wynikających z zawieranej przez strony, kolejnej umowy leasingu. W przypadku gdy łączna kwota
naleŜności Leasingodawcy, określonych w niniejszym punkcie, przewyŜsza wysokość wypłaconego
odszkodowania oraz kwoty uzyskanej ze sprzedaŜy przez Leasingodawcę pozostałości przedmiotu leasingu,
Leasingobiorca pokrywa róŜnicę. Mimo uiszczenia wszelkich naleŜności, Leasingobiorcy nie przysługuje prawo
do nabycia własności przedmiotu leasingu.
2. Rozliczenie umowy w przypadku utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia przedmiotu leasingu
nastąpi nie wcześniej niŜ z chwilą otrzymania przez Leasingodawcę postanowienia właściwego organu w tym
zakresie lub decyzji ubezpieczyciela w przedmiocie wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania.
§23
Przerwy w eksploatacji uszkodzonego przedmiotu leasingu nie zwalniają Leasingobiorcy z obowiązku
terminowego uiszczania opłat leasingowych oraz innych naleŜności, a takŜe nie stanowią podstawy do
przedłuŜenia umowy lub obniŜenia opłat leasingowych.

2. Ponadto, poza przypadkami szczegółowo wymienionymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy
Leasingu Operacyjnego Konsumenckiego, umowa moŜe zostać przez Leasingodawcę wypowiedziana ze
skutkiem natychmiastowym przed terminem jej zakończenia w przypadkach, gdy Leasingobiorca, pomimo
pisemnego upomnienia Leasingodawcy raŜąco uchyla się od ponoszenia cięŜarów związanych z własnością lub
posiadaniem rzeczy, do których jest zobowiązany na mocy postanowień umowy (w tym w szczególności
związanych z jej ubezpieczeniem czy teŜ daninami publicznoprawnymi) lub korzysta z przedmiotu leasingu w
sposób nie odpowiadający jego właściwościom lub przeznaczeniu, albo teŜ nie usunie, dokonanych bez zgody
Leasingodawcy, zmian w przedmiocie leasingu nie wynikających z jego przeznaczenia.
3. W przypadkach wymienionych w ust.1 oraz ust.2, Leasingodawca moŜe, przed rozwiązaniem umowy
leasingu, dodatkowo wezwać Leasingobiorcę do zwrotu przedmiotu leasingu. Postanowienia §27 poniŜej stosuje
się odpowiednio.
4. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 1 lub ust.2, wpłacone opłaty leasingowe nie będą
podlegać zwrotowi. Leasingobiorca, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy zobowiązany jest do zapłaty
na rzecz Leasingodawcy zaległych zafakturowanych opłat oraz odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy.
Wysokość odszkodowania nie moŜe być niŜ niŜsza niŜ pozostały do spłaty kapitał oraz będzie wyliczona jako
suma wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych opłat leasingowych (pomniejszonych o dyskonto z
tytułu wcześniejszej spłaty) oraz kaucji gwarancyjnej, która nie podlega dyskontowaniu, powiększona o
poniesione przez Leasingodawcę wszelkie koszty windykacji (w tym koszty wyceny i sprzedaŜy przedmiotu
leasingu), a następnie pomniejszona o kwotę, jaką Leasingodawca uzyskał ze sprzedaŜy przedmiotu leasingu,
lub w przypadku jego leasingu, o cenę netto przedmiotu stanowiącą podstawę zawarcia kolejnej umowy leasingu.
W przypadku, gdy sprzedaŜ przedmiotu leasingu lub zawarcie kolejnej umowy leasingu nie nastąpi w ciągu 30 dni
od dnia jego przejęcia, określone powyŜej zobowiązanie Leasingobiorcy pomniejszone zostanie o wartość
przedmiotu leasingu określoną przez powołanego przez Leasingodawcę rzeczoznawcę, z zastrzeŜeniem, iŜ w
przypadku gdy uzyskana, w terminie późniejszym, kwota ze sprzedaŜy przedmiotu leasingu lub stanowiącą
podstawę zawarcia kolejnej umowy leasingu będzie niŜsza niŜ kwota z wyceny, Leasingobiorca pokrywa
brakującą róŜnicę. Do obliczenia dyskonta stosowana będzie, obowiązująca w ostatnim dniu roboczym miesiąca
poprzedzającego miesiąc rozwiązania umowy stopa jednomiesięczna WIBOR.
5. Zapłata przez Leasingobiorcę odszkodowania, o którym mowa w ust. 4, nie uprawnia Leasingobiorcy do
skorzystania z prawa do nabycia własności przedmiotu leasingu.
§25
Strony mogą dokonać zmiany harmonogramu lub rozwiązać umowę przed terminem jej zakończenia. Zmiana lub
rozwiązanie następuje na wniosek Leasingobiorcy i za zgodą Leasingodawcy, na warunkach uzgodnionych przez
Strony
VII. ZAKOŃCZENIE UMOWY
§26
1. Kaucja gwarancyjna, płatna w wysokości oraz w terminie określonym w harmonogramie opłat leasingowych,
stanowiącym załącznik do umowy leasingu, przeznaczona jest w pierwszej kolejności na pokrycie ewentualnych
kosztów i strat Leasingodawcy z tytułu niniejszej umowy, w szczególności określonych w § 27, a następnie
zaliczana jest na poczet ceny sprzedaŜy oraz innych naleŜności zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3 poniŜej.
Leasingodawca jest uprawniony ponadto do potrącania z kwoty kaucji gwarancyjnej innych naleŜności niŜ
wynikające z utraty lub uszkodzenia przedmiotu leasingu, pod warunkiem, Ŝe naleŜności te pozostają w
bezpośrednim związku z umową leasingu.
2. Po zakończeniu umowy w terminie na jaki została zawarta, Leasingobiorcy przysługuje prawo do nabycia
własności przedmiotu leasingu za cenę sprzedaŜy określoną w harmonogramie opłat leasingowych jako kwota
wykupu. Prawo to Leasingobiorca moŜe wykonać nie później niŜ w ciągu 7 dni od dnia zakończenia umowy, pod
warunkiem wcześniejszego wywiązania się z wszelkich zobowiązań wobec Leasingodawcy wynikających z tej
umowy - składając Leasingodawcy w tym terminie stosowne pisemne oświadczenie. Na poczet ceny sprzedaŜy
zostanie zaliczona niewykorzystana część kaucji gwarancyjnej. W przypadku niedotrzymania przez
Leasingobiorcę w tym terminie określonych w zdaniach poprzednich warunków, prawo Leasingobiorcy do nabycia
własności wygasa, zaś niewykorzystana część kaucji gwarancyjnej zostanie zwrócona Leasingobiorcy.
3. Nabycie własności przedmiotu leasingu następuje w drodze umowy sprzedaŜy.
§27
1. W przypadku, gdy Leasingobiorca nie skorzysta z prawa do nabycia własności przedmiotu leasingu po
zakończeniu umowy lub gdy umowa zostanie wypowiedziana przed terminem jej zakończenia albo w inny sposób
rozwiązana, zobowiązany jest on, w terminie 3 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, zwrócić
przedmiot leasingu, na własny koszt i ryzyko wraz ze wszystkimi dokumentami i kompletnym fabrycznym
wyposaŜeniem, do siedziby Leasingodawcy lub miejsca przez niego wskazanego, celem protokolarnego jego
odbioru.
2. W razie opóźnienia w zwrocie przedmiotu leasingu, Leasingobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz
Leasingodawcy opłaty z tytułu bezumownego uŜywania przedmiotu leasingu za kaŜdy dzień opóźnienia w kwocie
odpowiadającej wysokości opłaty leasingowej naliczonej proporcjonalnie do ilości dni opóźnienia w zwrocie
przedmiotu leasingu. Ponadto Leasingodawca ma prawo domagać się od Leasingobiorcy zapłaty odszkodowania
do pełnej wysokości poniesionej z tego tytułu szkody.
3. Przedmiot leasingu powinien być zwrócony w stanie technicznym odpowiadającym normalnemu zuŜyciu. W
przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia, nadmiernego zuŜycia lub teŜ nie uzgodnionej z Leasingodawcą albo
niezgodnej z instrukcją wymiany podzespołów lub części, odbiór przedmiotu leasingu nastąpi z udziałem
rzeczoznawcy. Wartość określonych w ten sposób szkód Leasingodawcy oraz koszty opinii rzeczoznawcy
obciąŜać będą Leasingobiorcę.
4. W przypadku nie zwrócenia przedmiotu leasingu w wyznaczonym przez Leasingodawcę terminie,
Leasingobiorca upowaŜnia Leasingodawcę do wejścia do pomieszczeń lub na teren nieruchomości
Leasingobiorcy celem przejęcia przedmiotu leasingu, równieŜ za pośrednictwem upełnomocnionych osób
trzecich. Leasingobiorca zobowiązuje się równieŜ do pokrycia kosztów windykacji poniesionych w tym zakresie
przez Leasingodawcę.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§28
Z zastrzeŜeniem postanowień szczegółowo wymienionych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu
Operacyjnego Konsumenckiego, wszelkie zmiany umowy leasingu muszą być dokonywane, pod rygorem ich
niewaŜności, w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy.
§29
1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Leasingu Operacyjnego Konsumenckiego stanowią integralną część
zawartej Umowy Leasingu Operacyjnego Konsumenckiego i po rokowaniach prowadzących do zmiany lub
skreślenia jakichś ich postanowień, zostały zaakceptowane przez Leasingobiorcę.
2. Częścią integralną niniejszych Ogólnych Warunków Leasingu Operacyjnego Konsumenckiego jest Protokół
Rokowań sporządzany w przypadku, gdy w wyniku indywidualnych rokowań strony postanowiły zmienić lub
skreślić jakieś postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Leasingu Operacyjnego Konsumenckiego.
W Protokole strony zamieszczają treść indywidualnie dokonanych ustaleń zmieniających treść Ogólnych
Warunków Leasingu Operacyjnego Konsumenckiego lub wzmiankę o skreśleniu jakichś ich postanowień.
§30
Strony zobowiązane są do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o wszelkich zmianach
adresu, na który naleŜy kierować korespondencję w sprawach związanych z umową leasingu.
§31
Wszelkie spory mogące powstać w związku z umową strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Postępowania
Cywilnego.
§32
W sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Leasingodawca

Leasingobiorca

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY PRZED TERMINEM
§24
1. W przypadku, gdy Leasingobiorca nie zapłacił w terminach określonych w umowie pełnych opłat leasingowych
za co najmniej dwa okresy płatności, Leasingodawca wezwie Leasingobiorcę do zapłaty zaległych opłat
leasingowych lub ich części, wyznaczając mu termin nie krótszy niŜ 7 dni od dnia otrzymania wezwania, a po
bezskutecznym upływie tego terminu moŜe rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu
wypowiedzenia.
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Ogólne Warunki Umowy Leasingu Operacyjnego Konsumenckiego z dnia 01.09.2011 r.
(Uchwała Zarządu GETIN Leasing SA nr 36/2011)
Załącznik nr 2

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Przedmiotem umowy (zwanej dalej „umową” lub „umową leasingu”) jest przekazanie przez Leasingodawcę, na
czas w tej umowie określony, prawa do uŜywania lub uŜywania i pobierania poŜytków, nabytej w tym celu od
oznaczonego przez Leasingobiorcę podmiotu (zwanego dalej „Zbywcą”) lub będącej juŜ własnością
Leasingodawcy rzeczy ruchomej lub zbioru rzeczy ruchomych (zwanych dalej „przedmiotem leasingu”), w zamian
za zapłatę przez Leasingobiorcę umówionych opłat, a takŜe prawo do nabycia własności przedmiotu leasingu
przez Leasingobiorcę po zakończeniu umowy, na warunkach określonych w §26. UŜyte w umowie określenia
„Leasingodawca” i „Leasingobiorca”, toŜsame są z pojęciami „Finansujący” i „Korzystający”, w znaczeniu
nadanym tym pojęciom przez przepisy Kodeksu Cywilnego.
§2
1. Przedmiot leasingu pozostaje przez cały okres trwania umowy własnością Leasingodawcy. Leasingodawca,
jako właściciel przedmiotu leasingu, jest uprawniony do jego odpowiedniego oznakowania. W przypadku, gdy
przedmiotem leasingu jest pojazd, Leasingodawca jest wpisany w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel tego
przedmiotu.
2. Prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, na zasadach określonych w przepisach podatkowych,
przysługuje Leasingodawcy.
§3
1. Leasingodawca moŜe przenosić na osoby trzecie wszelkie swoje prawa wynikające z umowy leasingu, w
całości lub w części, powiadamiając o powyŜszym Leasingobiorcę w terminie 14 dni od daty dokonania tej
czynności, na co Leasingobiorca wyraŜa niniejszym zgodę.
2. Leasingobiorca nie moŜe, bez zgody Leasingodawcy, ustanawiać na przedmiocie leasingu praw na rzecz osób
trzecich, ani teŜ przenosić na osoby trzecie praw wynikających z niniejszej umowy.
§4
W przypadku umowy leasingu zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Leasingodawcy, Leasingobiorcy
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. W celu
skorzystania z tego uprawnienia Leasingobiorca powinien wypełnić Oświadczenie Leasingobiorcy o odstąpieniu
od umowy leasingu konsumenckiego stanowiące załącznik nr 4 do umowy leasingu, którego odbiór przez
podpisanie niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Leasingu Operacyjnego Konsumenckiego kwituje.
Oświadczenie to jest skuteczne pod warunkiem jego wysłania przed upływem wyŜej określonego terminu. W
razie skutecznego odstąpienia od umowy przez Leasingobiorcę umowa jest uwaŜana za niezawartą, a
Leasingobiorca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie
niezmienionym, chyba Ŝe zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy - w przypadku świadczeń
Leasingobiorcy albo od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy - w przypadku świadczeń
Leasingodawcy.
II. PRZEDMIOT LEASINGU
§5
Leasingobiorca oświadcza, iŜ dokonał wyboru przedmiotu leasingu i Zbywcy na własne ryzyko i odpowiedzialność
i nie był w tym wyborze niczym ograniczony. Leasingodawca nie ponosi wobec Leasingobiorcy Ŝadnej
odpowiedzialności z tego tytułu, a takŜe z tytułu wyboru przez niego ceny, warunków sprzedaŜy, terminu i
sposobu dostawy. Leasingodawca nie odpowiada równieŜ wobec Leasingobiorcy za jakiekolwiek wady
przedmiotu leasingu, chyba Ŝe wady te powstały na skutek okoliczności, za które Leasingodawca ponosi
odpowiedzialność.
§6
4. Nie później niŜ w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy leasingu i wpłaty przez Leasingobiorcę
kaucji wstępnej Leasingodawca dokona zamówienia przedmiotu leasingu u Zbywcy. Na poczet opłaty wstępnej
Leasingodawca zaliczy kwotę kaucji wstępnej wpłaconej przez Leasingobiorcę, ponadto moŜe zaliczyć kwoty
wpłacone Zbywcy przez Leasingobiorcę tytułem zaliczki lub zadatku. W przypadku wzrostu określonej w umowie
ceny przedmiotu leasingu, róŜnicę pomiędzy ceną wynikającą z umowy a ceną z dnia jego nabycia,
Leasingobiorca zobowiązany będzie wpłacić Leasingodawcy w terminie 14 dni od dnia nabycia przedmiotu
leasingu w formie dodatkowej opłaty leasingowej. Leasingodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie
lub przypadki uniemoŜliwiające realizację zamówienia. W przypadku, gdy płatność ceny za przedmiot leasingu
dokonywana jest w walucie obcej, to cena do umowy leasingu (wartość ofertowa) przeliczana jest na złote wg
kursu sprzedaŜy danej waluty obcej określonego w Tabeli Podstawowej Kursów Walut GETIN Noble Bank S.A. z
dnia dokonania płatności za przedmiot leasingu.
5. Odmowa sprzedaŜy przedmiotu leasingu, brak odpowiedzi Zbywcy na zamówienie, opóźnienie dostawy ponad
podany przez Zbywcę termin lub teŜ kaŜdy inny przypadek uniemoŜliwiający realizację zamówienia, uprawnia
Leasingodawcę do odstąpienia od umowy leasingu, chyba Ŝe Strony w drodze odrębnego porozumienia ustalą
inny sposób działania, w szczególności polegający na wyborze przez Leasingobiorcę innego Zbywcy przedmiotu
leasingu lub innego przedmiotu leasingu.
6. W razie odstąpienia przez Leasingodawcę od umowy leasingu z przyczyn leŜących po stronie Leasingobiorcy,
uchylenia się przez Leasingodawcę od skutków prawnych swego oświadczenia woli złoŜonego pod wpływem
błędu, jak równieŜ w kaŜdym innym przypadku wygaśnięcia umowy leasingu z powodu wady oświadczenia woli
powstałej z przyczyn leŜących po stronie Leasingobiorcy, Leasingodawca ma prawo obciąŜenia Leasingobiorcy
kosztami obsługi umowy, w tym ceną zakupu przedmiotu leasingu jeśli doszło do jego zakupu przez
Leasingodawcę.
§7
1. Odbiór przedmiotu leasingu następować będzie w drodze pisemnego protokółu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy leasingu i w miejscu wskazanym przez Leasingodawcę. W tym samym trybie
Leasingobiorca, na podstawie pisemnego upowaŜnienia udzielonego mu przez Leasingodawcę, moŜe dokonać
odbioru przedmiotu leasingu bezpośrednio od Zbywcy.
2. W przypadku stwierdzenia przez Leasingobiorcę, przy dokonywaniu odbioru od Zbywcy, Ŝe przedmiot leasingu
nie odpowiada warunkom określonym w zamówieniu lub dotknięty jest wadami, Leasingobiorca zobowiązany jest
do odmowy dokonania odbioru i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Leasingodawcy o tym fakcie, z
jednoczesnym uzasadnieniem przyczyny odmowy dokonania odbioru. Skutki dokonania przez Leasingobiorcę
odbioru przedmiotu leasingu, w takim przypadku, obciąŜają wyłącznie Leasingobiorcę.
3. Koszty odbioru przedmiotu leasingu, jak równieŜ jego transportu i ewentualnej instalacji ponosić będzie
kaŜdorazowo Leasingobiorca.
§8
W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę, z wyłączeniem
przypadku odstąpienia od umowy w trybie § 4 niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Leasingu Operacyjnego
Konsumenckiego, Leasingodawca ma prawo odstąpienia od umowy leasingu i obciąŜenia Leasingobiorcy
kosztami obsługi umowy, w tym ceną zakupu przedmiotu leasingu jeśli doszło juŜ do jego zakupu przez
Leasingodawcę.
§9
1. Od momentu odbioru przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę odpowiada on wobec Leasingodawcy za jego
utratę, zniszczenie i uszkodzenie oraz za kaŜdy przypadek zmniejszenia jego wartości nie będący następstwem
uŜywania zgodnie z przeznaczeniem, właściwościami lub teŜ instrukcjami Zbywcy. Od tego momentu przechodzi
równieŜ na Leasingobiorcę odpowiedzialność wobec osób trzecich za wyrządzone im szkody pozostające w
związku z posiadaniem przez niego przedmiotu leasingu.
2. Wszelkie koszty związane z zachowaniem przedmiotu leasingu w naleŜytym stanie, koszty jego eksploatacji,
obowiązkowych badań technicznych, w tym równieŜ wszelkie opłaty, podatki oraz inne naleŜności pozostające w
bezpośrednim związku z umową i przedmiotem leasingu, a takŜe ewentualne opłaty z tytułu korzystania z dróg
publicznych, ponosi Leasingobiorca. W przypadku, gdy przedmiotem leasingu jest pojazd, Leasingobiorcę
obciąŜają równieŜ koszty jego rejestracji oraz zakupu i montaŜu w tym pojeździe wymaganych przez
ubezpieczyciela zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych.
3. Leasingobiorca jest zobowiązany eksploatować przedmiot leasingu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób
nie powodujący obniŜenia wartości ponad zuŜycie wynikające z normalnej jego eksploatacji. Obowiązkowe
badania techniczne, o ile są one konieczne ze względu na rodzaj przedmiotu leasingu, przeprowadza
Leasingobiorca w wymaganym terminie na swój koszt. Wszelkie czynności konserwacji lub naprawy przedmiotu
leasingu wykonywane być muszą wyłącznie przez podmioty posiadające w tym zakresie stosowną autoryzację
producenta lub dystrybutora przedmiotu leasingu, a w przypadku ich braku - przez podmioty przez podmioty
dające rękojmie naleŜytego wykonania zleconych czynności.
4. Dokonywanie przez Leasingobiorcę jakichkolwiek zmian w przedmiocie leasingu, nie wynikających z jego
przeznaczenia, wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Leasingodawcy. Zmiany dokonane przez
Leasingobiorcę bez tej zgody muszą być, na Ŝądanie Leasingodawcy, niezwłocznie usunięte.
5. Leasingodawca jest upowaŜniony do kontrolowania stanu technicznego i sposobu eksploatacji przedmiotu
leasingu.
6. Leasingobiorca jest zobowiązany do zawiadomienia Leasingodawcy o przeprowadzeniu obowiązkowych badań
technicznych oraz wykonaniu innych obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, a takŜe do dostarczenia wszelkich stosownych dokumentów potwierdzających ich wykonanie w terminie 3 dni od dnia, w którym
przeprowadzenie ww. czynności jest wymagane. Nie dokonanie ww. czynności lub nie dostarczenie Leasingodawcy stosownych dokumentów w wymaganym terminie uprawnia Leasingodawcę, po bezskutecznym dodatkowym wezwaniu do ich wykonania, do wypowiedzenia umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym przed
terminem jej zakończenia.
§10
4. Warunki gwarancji, termin i miejsce dostawy oraz kary za nieodebranie przedmiotu leasingu określa wybrany
przez Leasingobiorcę Zbywca. Leasingodawca nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji
dostawy. Z chwilą zawarcia przez Leasingodawcę umowy kupna przedmiotu leasingu ze Zbywcą na
Leasingobiorcę przechodzą uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji za wady tego przedmiotu, za wyjątkiem
uprawnienia do odstąpienia przez Leasingodawcę od umowy ze Zbywcą. Uprawnienie to, o ile znajduje oparcie w

przepisach prawa lub zapisach umowy ze Zbywcą, wykonywane być moŜe wyłącznie przez Leasingodawcę i
jedynie na pisemne i uzasadnione Ŝądanie Leasingobiorcy. Bez zgłoszenia Ŝądania przez Leasingobiorcę,
Leasingodawca nie moŜe odstąpić od umowy ze Zbywcą.
5. W przypadku odstąpienia od umowy ze Zbywcą z przyczyn, o których mowa w ust. 1, umowa leasingu
wygasa. Leasingobiorca jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu przedmiotu leasingu, a takŜe do
jednorazowej zapłaty na rzecz Leasingodawcy, wszystkich przewidzianych w umowie a nie zapłaconych opłat
leasingowych po ich pomniejszeniu o dyskonto, a takŜe kaucji gwarancyjnej, która nie podlega dyskontowaniu.
Do obliczenia tego dyskonta stosowana będzie obowiązująca w ostatnim dniu roboczym miesiąca
poprzedzającego miesiąc wygaśnięcia umowy stopa jednomiesięczna WIBOR, z zastrzeŜeniem, iŜ kwota do
zapłaty, po pomniejszeniu o dyskonto, nie moŜe być niŜ niŜsza niŜ pozostały do spłaty kapitał. W przypadku
uiszczenia przez Leasingobiorcę wszelkich naleŜności, Leasingodawca sceduje na Leasingobiorcę prawo do
dochodzenia od Zbywcy roszczeń z tego tytułu.
6. Leasingobiorca zobowiązany jest do informowania Leasingodawcy o wystąpieniu wszelkich okoliczności
objętych gwarancją lub rękojmią. Leasingobiorca moŜe dochodzić usunięcia wad i innych roszczeń z tytułu
rękojmi lub gwarancji wyłącznie w autoryzowanych punktach, zgodnie z warunkami gwarancji ustalonymi przez
Zbywcę. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi następuje kaŜdorazowo na koszt i ryzyko
Leasingobiorcy. W razie utraty przez Leasingobiorcę uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi odpowiada on za
szkody powstałe z tego tytułu.
§11
1. W czasie trwania umowy Leasingodawca jest uprawniony do Ŝądania od Leasingobiorcy informacji o miejscu
uŜytkowania lub przechowywania przedmiotu leasingu, jak równieŜ poświadczenia faktu posiadaniu tego
przedmiotu, a Leasingobiorca zobowiązuje się zapewnić moŜliwość dokonania okresowej kontroli przedmiotu
leasingu.
2. Nie wykonanie przez Leasingobiorcę obowiązku, o którym mowa w ust.1 powyŜej, uprawnia Leasingodawcę do
wypowiedzenia umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym, przed terminem jej zakończenia. Wypowiedzenie
umowy wymaga od Leasingodawcy uprzedniego pisemnego wezwania Leasingobiorcy do udostępnienia w
wyznaczonym terminie przedmiotu leasingu lub określonej dokumentacji, pod rygorem wypowiedzenia umowy
leasingu w trybie natychmiastowym.
III. OPŁATY
§12
8. Dla potrzeb niniejszej umowy przez opłaty leasingowe rozumie się w szczególności: opłatę wstępną, miesięczne opłaty leasingowe, dodatkowe opłaty leasingowe, opłaty manipulacyjne, prowizje, kaucję wstępną, kaucję
gwarancyjną. Opłaty manipulacyjne pobierane są zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat GETIN Leasing S.A.
9. Leasingobiorca jest zobowiązany do terminowego uiszczania opłat leasingowych. Opłaty leasingowe płatne są
na rachunek Leasingodawcy w terminach oraz w wysokości określonej w harmonogramie opłat leasingowych,
stanowiącym załącznik do umowy leasingu, a w przypadku dodatkowych opłat leasingowych nieuwzględnionych
w harmonogramie, w terminie określonym na fakturze VAT lub nocie wystawionej przez Leasingodawcę.
Wcześniejsze, niŜ określone w harmonogramie wniesienie jakiejkolwiek opłaty leasingowej, traktowane jest jako
zabezpieczenie zapłaty przyszłej naleŜności.
10. Terminy płatności opłat leasingowych i innych naleŜności wynikających z umowy uznaje się za zachowane
według daty ich wpływu na rachunek Leasingodawcy. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat
leasingowych, Leasingodawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości odsetek
maksymalnych (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) za kaŜdy dzień opóźnienia.
11. Wszelkie płatności, dokonywane przez Leasingobiorcę, Leasingodawca moŜe, w pierwszej kolejności, zaliczyć
na zaspokojenie naleŜności ubocznych (np. odsetek, opłat dodatkowych, manipulacyjnych itp.), a następnie opłat
leasingowych - począwszy od najdawniej wymagalnej. W przypadku gdy niniejsza umowa jest drugą lub kolejną
umową leasingu zawartą z tym samym Leasingobiorcą, wpłaty dokonane przez Leasingobiorcę zalicza się w
pierwszej kolejności na poczet naleŜności ubocznych (np. odsetek, opłat dodatkowych, manipulacyjnych itp.)
naliczonych z tytułu tych umów, a następnie opłat leasingowych - począwszy od najdawniej wymagalnej.
12. Wszelkie naleŜności związane z umową leasingu, zrealizowane przez Leasingodawcę na rachunek
Leasingobiorcy lub wynikające z czynności, za których wykonanie Leasingodawca moŜe domagać się zwrotu
kosztów - Leasingobiorca zobowiązany jest uiścić na podstawie wystawionych z tego tytułu przez Leasingodawcę
– noty obciąŜeniowej, faktury, refaktury lub dodatkowej opłaty leasingowej lub manipulacyjnej, których wysokość
wynikać będzie z faktycznie poniesionych przez Leasingodawcę kosztów tych czynności lub usług dodatkowych.
13. Leasingobiorca przyjmuje na siebie wszelkie opłaty, podatki i inne naleŜności pozostające w bezpośrednim
związku z zawartą umową, jak i przedmiotem leasingu, w tym w szczególności opłaty rejestracyjne i podatek
drogowy. Opłaty te powiększone o naleŜny podatek od towarów i usług fakturowane będą przez Leasingodawcę
jako dodatkowa opłata leasingowa lub manipulacyjna.
14. Wysokość opłat leasingowych jest zmienna i moŜe podlegać przeszacowaniu w pierwszym dniu kaŜdego
kwartału kalendarzowego w przypadku zmiany stawki WIBOR 3M o co najmniej 0,25 pp. w stosunku do stawki
ostatnio obowiązującej tj. stawki z dnia zawarcia umowy leasingu albo wynikającej z ostatnio dokonanego
przeszacowania. Przeszacowania moŜe dokonać Leasingodawca, jeśli wystąpi wyŜej określona przesłanka do jej
dokonania, o czym zawiadomi Leasingobiorcę na piśmie przesyłając nowy harmonogram opłat leasingowych, a
zmienione opłaty zostaną ujęte w wystawianych fakturach VAT. W takim przypadku zmiana stopy
oprocentowania nastąpi o wartość odpowiadającą zmianie stawki WIBOR 3M. Zmiana opłat leasingowych
następuje począwszy od drugiego miesiąca kwartału, po którym nastąpiła zmiana stawki WIBOR 3M i nie
powoduje konieczności zawarcia aneksu do umowy leasingu. Jeśli zmiana stopy procentowej polegać będzie na
jej zmniejszeniu, w przypadku wystąpienia przesłanki do dokonania przeszacowania określonej w zdaniu
pierwszym tego ustępu, dokonywana jest przez Leasingodawcę na pisemny wniosek Leasingobiorcy, pod
warunkiem dotychczasowej terminowej spłaty przez Leasingobiorcę opłat z tytułu umowy leasingu. W takim
przypadku Leasingodawca zawiadomi Leasingobiorcę o przeszacowaniu na piśmie przesyłając nowy
harmonogram opłat leasingowych, a zmienione opłaty zostaną ujęte w wystawianych fakturach VAT. Zmiana
stopy oprocentowania nastąpi o wartość odpowiadającą zmianie stawki WIBOR 3M. Zmiana opłat leasingowych
następuje począwszy od pierwszej opłaty przypadającej po otrzymaniu wniosku, o ile wniosek zostanie
doręczony na 14 dni przed terminem jej płatności, w przeciwnym razie zmiana obowiązywać będzie począwszy
od następnej opłaty leasingowej. PowyŜsza zmiana nie powoduje konieczności zawarcia aneksu do umowy
leasingu.
§13
Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji oraz inne przerwy w eksploatacji przedmiotu leasingu nie
zwalniają Leasingobiorcy z obowiązku terminowego wnoszenia opłat leasingowych, a takŜe realizacji innych
zobowiązań wynikających z umowy leasingu.
§14
3. W przypadku wejścia w Ŝycie dodatkowych opłat lub obciąŜeń publiczno-prawnych, ustawowo
wprowadzonych od umów leasingu lub zmiany wysokości obecnie obowiązujących, Leasingodawca jest
uprawniony, za uprzednim pisemnym zawiadomieniem Leasingobiorcy opatrzonym uzasadnieniem, do
podniesienia wysokości pozostałych do zapłacenia opłat leasingowych, jeŜeli zmiany te będą miały wpływ na
wysokość opłat leasingowych i odpowiednio do skutków zmian wprowadzonych tymi przepisami. Przedmiotowa
zmiana nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.
4. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy leasingu zmianie ulegną przepisy prawne dotyczące leasingu,
zastrzega się moŜliwość ich uwzględnienia poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w drodze aneksu do
umowy.
§15
W przypadku zalegania przez Leasingobiorcę z uiszczaniem naleŜności wynikających z umowy leasingu,
Leasingodawca moŜe podejmować, na koszt Leasingobiorcy, wszelkie prawem dozwolone czynności, mające na
celu wyegzekwowanie zaległych zobowiązań, w szczególności polegające na:
d) wysyłaniu monitu (upomnienia) w sytuacji zalegania z płatnością opłaty leasingowej powyŜej minimum 7
dni od daty jej wymagalności wskazanej w harmonogramie opłat leasingowych,
e) wysyłaniu wezwań do zapłaty, w sytuacji gdy Leasingobiorca zalega z płatnością pełnych opłat
leasingowych za co najmniej dwa okresy płatności,
f) wysłaniu kaŜdego kolejnego monitu (upomnienia) lub wezwania w sytuacjach wskazanych w pkt a i b
powyŜej
Koszty wysłanych monitów (upomnień) lub wezwań w zryczałtowanej wysokości 50,00 PLN + podatek VAT za
kaŜdy monit (upomnienie) lub wezwanie obciąŜają Leasingobiorcę.
IV. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
§16
1. Na Ŝądanie Leasingodawcy, Leasingobiorca tytułem zabezpieczenia naleŜytego wykonywania umowy wystawi
weksel in blanco, który Leasingodawca moŜe wypełnić w przypadku nieterminowego wnoszenia opłat
leasingowych lub innych naleŜności z tej umowy wynikających, na sumę odpowiadającą wielkości zadłuŜenia
Leasingobiorcy wobec Leasingodawcy. Zasady wypełnienia przez Leasingodawcę weksla in blanco reguluje
deklaracja wekslowa, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy leasingu.
2. Leasingodawca moŜe uzaleŜnić zawarcie oraz wykonanie umowy leasingu od przedstawienia przez
Leasingobiorcę innych niŜ weksel dodatkowych zabezpieczeń umowy, w szczególności w formie zastawu,
przewłaszczenia, kaucji, gwarancji bankowej, hipoteki, a takŜe wszelkich innych rodzajów zabezpieczeń.
V. UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU LEASINGU/ INNE UBEZPIECZENIA
§17
8. Przedmiot leasingu podlega ubezpieczeniu przez cały okres trwania umowy leasingu, przy czy przedmiot
leasingu ubezpiecza Leasingodawca na rachunek Leasingobiorcy lub Leasingobiorca za zgodą Leasingodawcy
na warunkach, o których mowa poniŜej. Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz zasady likwidacji szkód
określa umowa ubezpieczenia zawarta przez Leasingodawcę lub Leasingobiorcę.
9. Leasingobiorca zobowiązany jest do zapłaty składki za ubezpieczenie na podstawie przekazanego mu, w
imieniu ubezpieczyciela przez agencję ubezpieczeniową związaną stałą współpracą z Leasingodawcą,
dokumentu ubezpieczenia (polisy/potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia) lub, w przypadku konieczności
zapłaty tej składki przez Leasingodawcę w związku z jej nieopłaceniem w terminie przez Leasingobiorcę oraz w
innych przypadkach określonych przed Leasingodawcę, na podstawie faktury VAT wystawionej tytułem
dodatkowej opłaty leasingowej powiększonej o dodatkową opłatę wg stawki określonej zgodnie z „Tabelą Opłat”
obowiązujących w GETIN Leasing S.A. Faktura VAT zostanie wystawiona z uwzględnieniem stawki podatku od
towarów i usług zgodnej z obowiązującymi przepisami. W przypadku wyboru przez Leasingobiorcę opcji
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rozłoŜenia płatności z tytułu składki ubezpieczeniowej na raty, Leasingodawca obciąŜa Leasingobiorcę
dodatkową opłatą wg stawki określonej zgodnie z „Tabelą Opłat” obowiązujących w GETIN Leasing SA.
10. Leasingobiorca ma prawo, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Leasingodawcy, do ubezpieczenia
przedmiotu leasingu we własnym zakresie i na własny koszt, u zaakceptowanego przez Leasingodawcę
ubezpieczyciela oraz na zaakceptowanych przez Leasingodawcę warunkach. W takim przypadku na
Leasingobiorcy ciąŜy obowiązek pełnego ubezpieczenia przedmiotu leasingu oraz pokrycia wszystkich kosztów
nakładanych z mocy prawa na właściciela przedmiotu leasingu, do końca trwania umowy leasingu. Ochrona
ubezpieczeniowa winna obejmować co najmniej ubezpieczenie OC, AC, NW oraz Assistance w przypadku
pojazdów lub ubezpieczenie od poŜaru i innych zdarzeń losowych oraz kradzieŜy z włamaniem i rabunku w
przypadku innych niŜ pojazdy przedmiotów leasingu. Postanowienia §18 stosuje się odpowiednio. Leasingobiorca
jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Leasingodawcy o wykonaniu obowiązku, o którym mowa
powyŜej oraz do dostarczenia kopii umowy ubezpieczenia (polisy), potwierdzenia zapłaty składki
ubezpieczeniowej, przed odbiorem przedmiotu leasingu. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia (polisa) nie
obejmuje całego okresu leasingu, a Leasingobiorca wyrazi wolę ubezpieczenia przedmiotu leasingu we własnym
zakresie i na własny koszt w kolejnym okresie trwania umowy leasingu, obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę
Leasingodawcy na ubezpieczenie przedmiotu leasingu na kolejny okres u zaakceptowanego przez
Leasingodawcę ubezpieczyciela i na zaakceptowanych przez Leasingodawcę warunkach. W tym celu Leasingobiorca zobowiązany jest wystąpić do Leasingodawcy ze stosownym wnioskiem o zgodę na ubezpieczenie
przedmiotu leasingu we własnym zakresie i na własny koszt najpóźniej w terminie 30 dni przed upływem okresu
obowiązywania aktualnej umowy ubezpieczenia (odnowienie umowy ubezpieczenia). Odnowienie umowy
ubezpieczenia wymagane jest co najmniej w takim zakresie ryzyk o jakim mowa powyŜej. Po uzyskaniu pisemnej
zgody Leasingodawcy na odnowienie ubezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt Leasingobiorca
zobowiązany jest dostarczyć Leasingodawcy kopię odnowionej umowy ubezpieczenia (polisy) oraz
potwierdzenia zapłaty raty lub składki ubezpieczeniowej w terminie 10 dni roboczych przed terminem, w którym
odnowienie ubezpieczenia jest wymagalne. Nie odnowienie umowy ubezpieczenia w wymaganym terminie lub
nie dostarczenie Leasingodawcy stosownych dokumentów, uprawnia Leasingodawcę do ubezpieczenia
przedmiotu leasingu na koszt Leasingobiorcy w wybranym przez Leasingodawcę zakładzie ubezpieczeń, lub, po
bezskutecznym dodatkowym wezwaniu do wykonania ww. obowiązków, do rozwiązania umowy leasingu bez
wypowiedzenia. Wydatki poniesione z tego tytułu przez Leasingodawcę obciąŜać będą w całości Leasingobiorcę,
na którego Leasingodawca wystawi fakturę VAT z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług zgodnej z
obowiązującymi przepisami. W sytuacji jednoczesnego ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez obie strony
niniejszej umowy, umowa ubezpieczenia zawarta przez Leasingodawcę pozostaje w mocy i jest on wyłącznie
uprawniony do odbioru odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody w przedmiocie leasingu.
11. Leasingodawca kaŜdorazowo przy zawarciu umowy leasingu zaproponuje Leasingobiorcy dodatkowe
ubezpieczenie „GETIN Leasing Assistance”. Zawarcie tego ubezpieczenia moŜe nastąpić wyłącznie w drodze
pisemnego oświadczenia Leasingobiorcy złoŜonego najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Do obowiązku zapłaty
składki przez Leasingobiorcę postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
12. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 4 powyŜej będzie kaŜdorazowo automatycznie przedłuŜane na kolejny
okres trwania umowy ubezpieczenia, chyba, Ŝe Leasingobiorca złoŜy Leasingodawcy najpóźniej w terminie 10 dni
roboczych przed upływem terminu, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta oświadczenie o rezygnacji z
dodatkowego ubezpieczenia na kolejny okres. Rezygnacja z ubezpieczenia na kolejny okres moŜe nastąpić
wyłącznie w drodze pisemnego oświadczenia Leasingobiorcy. W przypadku, gdy Leasingobiorca nie zrezygnuje z
ubezpieczenia dodatkowego, ubezpieczenie to będzie podlegało przedłuŜeniu na kolejny okres trwania umowy.
Do obowiązku zapłaty składki przez Leasingobiorcę postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio.
13. W przypadku nieuprawnionego skorzystania przez Leasingobiorcę nie objętego ochroną ubezpieczeniową ze
świadczeń wynikających z ubezpieczenia dodatkowego „GETIN Leasing Assistance”, Leasingobiorca jest
zobowiązany do zwrotu Ubezpieczycielowi równowartości wszelkich pokrytych przez Ubezpieczyciela świadczeń.
14. W przypadku, gdy zawarta została umowa ubezpieczenia na Ŝycie Leasingobiorcy, świadczenie wypłacone z
tytułu ubezpieczenia zostanie zaliczone na poczet spłaty zobowiązań Leasingobiorcy wynikających z umowy
leasingu. W przypadku zbiegu płatności z tytułu umowy leasingu oraz świadczenia ubezpieczeniowego, powstała
nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań Leasingobiorcy wynikających z umowy leasingu.
Do obowiązku zapłaty składki z tytułu ubezpieczenia na Ŝycie przez Leasingobiorcę postanowienia ust. 2
niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
§18
1. Leasingobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami umowy ubezpieczenia i realizacji wszelkich
wymogów zawartych w tych warunkach, a w szczególności – do zainstalowania, najpóźniej w ciągu trzech dni od
daty odbioru przedmiotu leasingu, wymaganych przez ubezpieczyciela zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych, oraz
do dostarczenia Leasingodawcy, w ww. terminie, potwierdzenia zamontowania lub posiadania przez przedmiot
leasingu sprawnych oraz wymaganych przez ubezpieczyciela zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych.
Leasingobiorca przyjmuje niniejszym do wiadomości, iŜ do czasu otrzymania przez Leasingodawcę
przedmiotowego potwierdzenia odpowiedzialność ubezpieczyciela, w przypadku kradzieŜy przedmiotu leasingu,
jest wyłączona.
2. W przypadku ustalenia zwiększonego ryzyka utraty, uszkodzenia przedmiotu leasingu lub zaistnienia innej
szkody i związaną z tym koniecznością opłacenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej, uzasadnionych decyzją
Ubezpieczyciela, Leasingodawca jest uprawniony do dodatkowego ubezpieczenia przedmiotu leasingu i
dokonania opłaty dodatkowej składki ubezpieczeniowej na koszt Leasingobiorcy. Dodatkowa składka
ubezpieczeniowa moŜe być ustalona od dnia stwierdzenia bądź wystąpienia podwyŜszonego ryzyka, nie
wcześniej jednak niŜ od dnia przekazania przedmiotu leasingu Leasingobiorcy.
3. W przypadku podania przez Leasingobiorcę nieprawdziwych danych w oświadczeniu o wysokości przysługujących w poprzednim okresie ubezpieczenia zniŜek z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia OC oraz
Auto Casco i związaną z tym koniecznością opłacenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej, Leasingodawca jest
uprawniony do dodatkowego ubezpieczenia przedmiotu leasingu i dokonania, na koszt Leasingobiorcy, opłaty
dodatkowej składki ubezpieczeniowej w wysokości proporcjonalnej do niedopłaty składki (%, o ile została
zaniŜona składka). W przypadku, o którym mowa w §22 ust.1 niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy
Leasingu, wysokość wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania zostanie pomniejszona proporcjonalnie
do niedopłaty składki.
§19
Leasingobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie wartości przedmiotu
leasingu oraz szkody wobec osób trzecich powstałe w wyniku jego uŜytkowania, a nie objęte odpowiedzialnością
ubezpieczyciela. W przypadku utraty przez Leasingobiorcę uprawnień wynikających z umowy ubezpieczenia, z
przyczyn zaleŜnych od niego, Leasingodawca uprawniony jest do Ŝądania zapłaty przez Leasingobiorcę
odszkodowania w pełnej wysokości szkody powstałej z tego tytułu.
§20
Leasingobiorca jest zobowiązany do natychmiastowego pisemnego zawiadomienia Leasingodawcy, zakładu
ubezpieczeń oraz, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub z treści umowy ubezpieczenia, równieŜ
policji, o wszelkich zdarzeniach objętych odpowiedzialnością odszkodowawczą, wraz z ewentualnym wskazaniem
miejsca, w którym znajduje się przedmiot leasingu.
§21
Uprawnionym do odbioru świadczeń z tytułu ubezpieczenia jest Leasingodawca, który moŜe upowaŜnić
Leasingobiorcę do odbioru tych świadczeń. W przypadku utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia
przedmiotu leasingu wyłącznie uprawnionym do odbioru tych świadczeń jest Leasingodawca.
§22
3. W przypadku utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia przedmiotu leasingu, z powodu
okoliczności, za które Leasingodawca nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa. W takim
przypadku Leasingobiorca jest zobowiązany do jednorazowej zapłaty na rzecz Leasingodawcy wszystkich
przewidzianych w umowie, a nie zapłaconych opłat leasingowych, po pomniejszeniu ich o dyskonto, a takŜe
kwoty kaucji gwarancyjnej, która nie podlega dyskontowaniu. Do obliczenia dyskonta stosowana będzie,
obowiązująca w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc wygaśnięcia umowy stopa
jednomiesięczna WIBOR. NaleŜność, o której mowa powyŜej, pomniejszona zostanie o uzyskane przez
Leasingodawcę z tytułu utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia przedmiotu leasingu kwoty
wypłaconego odszkodowania i sprzedanych przez Leasingodawcę pozostałości przedmiotu leasingu, w
przypadku gdy pozostałości te nie zostaną przez ubezpieczyciela przejęte w ramach wypłaconego
odszkodowania, z zastrzeŜeniem postanowień §18 ust.3. Leasingobiorca jest zobowiązany 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. W
przypadku, gdy kwota otrzymanego z tego tytułu przez Leasingodawcę odszkodowania i sprzedaŜy pozostałości
przewyŜsza naleŜność, o której mowa w zdaniu drugim, nadwyŜka zostanie wypłacona Leasingobiorcy.
NadwyŜka ta moŜe być równieŜ, na wniosek Leasingobiorcy i za zgodą Leasingodawcy, zaliczona na poczet
opłat wynikających z zawieranej przez strony, kolejnej umowy leasingu. W przypadku gdy łączna kwota
naleŜności Leasingodawcy, określonych w niniejszym punkcie, przewyŜsza wysokość wypłaconego
odszkodowania oraz kwoty uzyskanej ze sprzedaŜy przez Leasingodawcę pozostałości przedmiotu leasingu,
Leasingobiorca pokrywa róŜnicę. Mimo uiszczenia wszelkich naleŜności, Leasingobiorcy nie przysługuje prawo
do nabycia własności przedmiotu leasingu.
4. Rozliczenie umowy w przypadku utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia przedmiotu leasingu
nastąpi nie wcześniej niŜ z chwilą otrzymania przez Leasingodawcę postanowienia właściwego organu w tym
zakresie lub decyzji ubezpieczyciela w przedmiocie wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania.
§23
Przerwy w eksploatacji uszkodzonego przedmiotu leasingu nie zwalniają Leasingobiorcy z obowiązku
terminowego uiszczania opłat leasingowych oraz innych naleŜności, a takŜe nie stanowią podstawy do
przedłuŜenia umowy lub obniŜenia opłat leasingowych.

7. Ponadto, poza przypadkami szczegółowo wymienionymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy
Leasingu Operacyjnego Konsumenckiego, umowa moŜe zostać przez Leasingodawcę wypowiedziana ze
skutkiem natychmiastowym przed terminem jej zakończenia w przypadkach, gdy Leasingobiorca, pomimo
pisemnego upomnienia Leasingodawcy raŜąco uchyla się od ponoszenia cięŜarów związanych z własnością lub
posiadaniem rzeczy, do których jest zobowiązany na mocy postanowień umowy (w tym w szczególności
związanych z jej ubezpieczeniem czy teŜ daninami publicznoprawnymi) lub korzysta z przedmiotu leasingu w
sposób nie odpowiadający jego właściwościom lub przeznaczeniu, albo teŜ nie usunie, dokonanych bez zgody
Leasingodawcy, zmian w przedmiocie leasingu nie wynikających z jego przeznaczenia.
8. W przypadkach wymienionych w ust.1 oraz ust.2, Leasingodawca moŜe, przed rozwiązaniem umowy
leasingu, dodatkowo wezwać Leasingobiorcę do zwrotu przedmiotu leasingu. Postanowienia §27 poniŜej stosuje
się odpowiednio.
9. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 1 lub ust.2, wpłacone opłaty leasingowe nie będą
podlegać zwrotowi. Leasingobiorca, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy zobowiązany jest do zapłaty
na rzecz Leasingodawcy zaległych zafakturowanych opłat oraz odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy.
Wysokość odszkodowania nie moŜe być niŜ niŜsza niŜ pozostały do spłaty kapitał oraz będzie wyliczona jako
suma wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych opłat leasingowych (pomniejszonych o dyskonto z
tytułu wcześniejszej spłaty) oraz kaucji gwarancyjnej, która nie podlega dyskontowaniu, powiększona o
poniesione przez Leasingodawcę wszelkie koszty windykacji (w tym koszty wyceny i sprzedaŜy przedmiotu
leasingu), a następnie pomniejszona o kwotę, jaką Leasingodawca uzyskał ze sprzedaŜy przedmiotu leasingu,
lub w przypadku jego leasingu, o cenę netto przedmiotu stanowiącą podstawę zawarcia kolejnej umowy leasingu.
W przypadku, gdy sprzedaŜ przedmiotu leasingu lub zawarcie kolejnej umowy leasingu nie nastąpi w ciągu 30 dni
od dnia jego przejęcia, określone powyŜej zobowiązanie Leasingobiorcy pomniejszone zostanie o wartość
przedmiotu leasingu określoną przez powołanego przez Leasingodawcę rzeczoznawcę, z zastrzeŜeniem, iŜ w
przypadku gdy uzyskana, w terminie późniejszym, kwota ze sprzedaŜy przedmiotu leasingu lub stanowiącą
podstawę zawarcia kolejnej umowy leasingu będzie niŜsza niŜ kwota z wyceny, Leasingobiorca pokrywa
brakującą róŜnicę. Do obliczenia dyskonta stosowana będzie, obowiązująca w ostatnim dniu roboczym miesiąca
poprzedzającego miesiąc rozwiązania umowy stopa jednomiesięczna WIBOR.
10. Zapłata przez Leasingobiorcę odszkodowania, o którym mowa w ust. 4, nie uprawnia Leasingobiorcy do
skorzystania z prawa do nabycia własności przedmiotu leasingu.
§25
Strony mogą dokonać zmiany harmonogramu lub rozwiązać umowę przed terminem jej zakończenia. Zmiana lub
rozwiązanie następuje na wniosek Leasingobiorcy i za zgodą Leasingodawcy, na warunkach uzgodnionych przez
Strony
VII. ZAKOŃCZENIE UMOWY
§26
4. Kaucja gwarancyjna, płatna w wysokości oraz w terminie określonym w harmonogramie opłat leasingowych,
stanowiącym załącznik do umowy leasingu, przeznaczona jest w pierwszej kolejności na pokrycie ewentualnych
kosztów i strat Leasingodawcy z tytułu niniejszej umowy, w szczególności określonych w § 27, a następnie
zaliczana jest na poczet ceny sprzedaŜy oraz innych naleŜności zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3 poniŜej.
Leasingodawca jest uprawniony ponadto do potrącania z kwoty kaucji gwarancyjnej innych naleŜności niŜ
wynikające z utraty lub uszkodzenia przedmiotu leasingu, pod warunkiem, Ŝe naleŜności te pozostają w
bezpośrednim związku z umową leasingu.
5. Po zakończeniu umowy w terminie na jaki została zawarta, Leasingobiorcy przysługuje prawo do nabycia
własności przedmiotu leasingu za cenę sprzedaŜy określoną w harmonogramie opłat leasingowych jako kwota
wykupu. Prawo to Leasingobiorca moŜe wykonać nie później niŜ w ciągu 7 dni od dnia zakończenia umowy, pod
warunkiem wcześniejszego wywiązania się z wszelkich zobowiązań wobec Leasingodawcy wynikających z tej
umowy - składając Leasingodawcy w tym terminie stosowne pisemne oświadczenie. Na poczet ceny sprzedaŜy
zostanie zaliczona niewykorzystana część kaucji gwarancyjnej. W przypadku niedotrzymania przez
Leasingobiorcę w tym terminie określonych w zdaniach poprzednich warunków, prawo Leasingobiorcy do nabycia
własności wygasa, zaś niewykorzystana część kaucji gwarancyjnej zostanie zwrócona Leasingobiorcy.
6. Nabycie własności przedmiotu leasingu następuje w drodze umowy sprzedaŜy.
§27
5. W przypadku, gdy Leasingobiorca nie skorzysta z prawa do nabycia własności przedmiotu leasingu po
zakończeniu umowy lub gdy umowa zostanie wypowiedziana przed terminem jej zakończenia albo w inny sposób
rozwiązana, zobowiązany jest on, w terminie 3 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, zwrócić
przedmiot leasingu, na własny koszt i ryzyko wraz ze wszystkimi dokumentami i kompletnym fabrycznym
wyposaŜeniem, do siedziby Leasingodawcy lub miejsca przez niego wskazanego, celem protokolarnego jego
odbioru.
6. W razie opóźnienia w zwrocie przedmiotu leasingu, Leasingobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz
Leasingodawcy opłaty z tytułu bezumownego uŜywania przedmiotu leasingu za kaŜdy dzień opóźnienia w kwocie
odpowiadającej wysokości opłaty leasingowej naliczonej proporcjonalnie do ilości dni opóźnienia w zwrocie
przedmiotu leasingu. Ponadto Leasingodawca ma prawo domagać się od Leasingobiorcy zapłaty odszkodowania
do pełnej wysokości poniesionej z tego tytułu szkody.
7. Przedmiot leasingu powinien być zwrócony w stanie technicznym odpowiadającym normalnemu zuŜyciu. W
przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia, nadmiernego zuŜycia lub teŜ nie uzgodnionej z Leasingodawcą albo
niezgodnej z instrukcją wymiany podzespołów lub części, odbiór przedmiotu leasingu nastąpi z udziałem
rzeczoznawcy. Wartość określonych w ten sposób szkód Leasingodawcy oraz koszty opinii rzeczoznawcy
obciąŜać będą Leasingobiorcę.
8. W przypadku nie zwrócenia przedmiotu leasingu w wyznaczonym przez Leasingodawcę terminie,
Leasingobiorca upowaŜnia Leasingodawcę do wejścia do pomieszczeń lub na teren nieruchomości
Leasingobiorcy celem przejęcia przedmiotu leasingu, równieŜ za pośrednictwem upełnomocnionych osób
trzecich. Leasingobiorca zobowiązuje się równieŜ do pokrycia kosztów windykacji poniesionych w tym zakresie
przez Leasingodawcę.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§28
Z zastrzeŜeniem postanowień szczegółowo wymienionych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu
Operacyjnego Konsumenckiego, wszelkie zmiany umowy leasingu muszą być dokonywane, pod rygorem ich
niewaŜności, w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy.
§29
1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Leasingu Operacyjnego Konsumenckiego stanowią integralną część
zawartej Umowy Leasingu Operacyjnego Konsumenckiego i po rokowaniach prowadzących do zmiany lub
skreślenia jakichś ich postanowień, zostały zaakceptowane przez Leasingobiorcę.
2. Częścią integralną niniejszych Ogólnych Warunków Leasingu Operacyjnego Konsumenckiego jest Protokół
Rokowań sporządzany w przypadku, gdy w wyniku indywidualnych rokowań strony postanowiły zmienić lub
skreślić jakieś postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Leasingu Operacyjnego Konsumenckiego.
W Protokole strony zamieszczają treść indywidualnie dokonanych ustaleń zmieniających treść Ogólnych
Warunków Leasingu Operacyjnego Konsumenckiego lub wzmiankę o skreśleniu jakichś ich postanowień.
§30
Strony zobowiązane są do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o wszelkich zmianach
adresu, na który naleŜy kierować korespondencję w sprawach związanych z umową leasingu.
§31
Wszelkie spory mogące powstać w związku z umową strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Postępowania
Cywilnego.
§32
W sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
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VI. ROZWIĄZANIE UMOWY PRZED TERMINEM
§24
6. W przypadku, gdy Leasingobiorca nie zapłacił w terminach określonych w umowie pełnych opłat leasingowych
za co najmniej dwa okresy płatności, Leasingodawca wezwie Leasingobiorcę do zapłaty zaległych opłat
leasingowych lub ich części, wyznaczając mu termin nie krótszy niŜ 7 dni od dnia otrzymania wezwania, a po
bezskutecznym upływie tego terminu moŜe rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu
wypowiedzenia.
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