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Załącznik nr 1
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. GL rozpocznie wykonywanie umowy po otrzymaniu opłaty wstępnej.
2. Brak wpłaty opłaty wstępnej w terminie 30 dni od daty wskazanej w umowie
zwalnia strony z dalszego jej wykonywania.
II. PRZEDMIOT LEASINGU
§2
1. GL jest uprawniony do zmiany wartości przedmiotu leasingu podanej w umowie,
jeżeli będzie ona różna od ceny zapłaconej Zbywcy i dostosować ją do tej ceny. W
takim przypadku Leasingobiorca będzie zobowiązany dopłacić różnicę w formie
dodatkowej jednorazowej opłaty leasingowej lub w podwyższonych opłatach
leasingowych. W przypadku obniżenia wartości przedmiotu leasingu GL wyda
odpowiednio zmieniony harmonogram.
2. Płatność ceny zakupu przedmiotu leasingu i innych należności wynikających z
umowy dokonywane w walucie obcej lub w walucie innej niż waluta umowy,
przelicza się na złote lub na walutę umowy według kursu sprzedaży tej waluty
obowiązującego w GETIN Noble Bank S.A. w dniu płatności.
§3
1. Leasingobiorca ponosi odpowiedzialność za wybór zbywcy i przedmiotu leasingu.
2. Leasingobiorca jest zobowiązany odebrać przedmiot leasingu bezpośrednio od
zbywcy jeśli został do tego upoważniony przez GL.
3. Leasingobiorca jest zobowiązany do odmowy odbioru jeżeli w trakcie jego
dokonywania stwierdzi, że przedmiot leasingu nie odpowiada warunkom
określonym w zamówieniu. W takim przypadku Leasingobiorca zobowiązany jest do
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym GL wraz z uzasadnieniem przyczyn
odmowy odbioru.
4. Koszty odbioru przedmiotu leasingu, jego transportu i ewentualnej instalacji
ponosi Leasingobiorca.
§4
1. Leasingobiorca jest zobowiązany dokonywać wszelkich czynności związanych z
konserwacją lub naprawą przedmiotu leasingu wyłącznie w zakładach
autoryzowanych przez GL.
2. Leasingobiorca jest zobowiązany do dokonywania obowiązkowych badań
technicznych przedmiotu leasingu.
3. Nie dokonanie czynności określonych w punktach powyższych uprawnia GL do
wypowiedzenia umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym, po bezskutecznym
dodatkowym wezwaniu.
§5
1. Leasingobiorca żądając odstąpienia przez GL od umowy ze Zbywcą zobowiązany
jest odpowiednio wykazać istnienie okoliczności uzasadniających żądanie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy ze Zbywcą przez GL raty leasingowe
wynikające z umowy stają się wymagalne. Otrzymane przez GL od Zbywcy kwoty
pomniejszają zobowiązanie Leasingobiorcy wynikające z umowy.
3. W przypadku nieotrzymania przez GL od Zbywcy w terminie 30 dni od odstąpienia
dochodzonych kwot, GL przeleje swoją wierzytelność wobec zbywcy na
Leasingobiorcę w chwili zapłaty kwoty wynikającej z rozliczenia umowy.
§6
1. Leasingobiorca jest zobowiązany do przekazywania na żądanie GL informacji o
miejscu użytkowania lub przechowywania przedmiotu leasingu.
2. Leasingobiorca zobowiązany jest na żądanie GL do umożliwienia kontroli
przedmiotu leasingu oraz sytuacji finansowej i prawnej w swoim przedsiębiorstwie
jak również przesyłania sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych (wg
wzorów określonych przez GL), dokumentów ubezpieczeniowych, jak również
innych istotnych informacji o swojej sytuacji prawnej i ekonomicznej.
3. Naruszenie obowiązków, o których mowa powyżej, uprawnia GL po uprzednim
wezwaniu do spełnienia powyższych obowiązków do wypowiedzenia umowy ze
skutkiem natychmiastowym.
III. OPŁATY
§7
1. Terminy płatności należności wynikających z umowy uznaje się za zachowane
według daty ich wpływu na rachunek GL. W przypadku opóźnienia Leasingobiorca
zapłaci odsetki w wysokości odsetek maksymalnych w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego za każdy dzień opóźnienia.
2. Wcześniejsza niż określona w harmonogramie zapłata raty lub opłaty leasingowej
zaliczana jest na poczet najbliższej wymagalnej raty lub opłaty w terminie jej
wymagalności. Inne wpłaty GL może przekazać innej spółce z grupy kapitałowej GL
celem ich zaliczenia na najstarsze zobowiązania Leasingobiorcy wobec takiej spółki
będące w bezpośrednim związku z tą lub inną umową zawartą z tą spółką z grupy
kapitałowej GL, do czego Leasingobiorca nieodwołalnie upoważnia GL.

3. Leasingobiorca nie może dokonywać potrąceń z wierzytelnościami GL.
4. Niezależenie od rat i opłat wynikających z dokumentu umowy Leasingobiorca
tylko w określonych okolicznościach zobowiązany jest do poniższych płatności:
A) Opłaty za odstępstwa i opcje:
a) czynności świadczone w Wydziale Komunikacji (za wyjątkiem pierwszej rejestracji
pojazdu) – opłata równa rzeczywistym kosztom poniesionym przez GL,
b) rejestracja pojazdu na indywidualnie zamówione numery i tablice rejestracyjne –
opłata równa rzeczywistym kosztom poniesionym przez GL,
c) wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania, jeśli Leasingobiorca nie
korzysta z likwidacji szkody w ramach asysty szkodowej GL – opłata w wysokości 399
zł netto dla samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 tony oraz pojazdów
powyżej 3,5 tony,
d) obsługa ubezpieczeń, jeśli Leasingobiorca nie korzysta z ubezpieczeń oferowanych
przez GL – opłata w wysokości 249 zł netto oraz 249 zł netto za wznowienie
ubezpieczenia (polisy) na kolejny okres trwania umowy,
e) udzielenie zagranicznym organom ścigania lub innym uprawnionym
zagranicznym organom informacji o użytkowniku przedmiotu leasingu – opłata w
wysokości 79 zł netto,
f) wystawienie monitu w przypadku nieprzedstawienia w terminie, przez
Leasingobiorcę kopii polisy ubezpieczenia przedmiotu leasingu we własnym
zakresie - 59 zł netto.
B) Opłaty windykacyjne:
a) wystawienie pierwszego w danej umowie pisemnego wezwania do zapłaty,
monitu, upomnienia– do 49 zł netto,
b) wystawienie pisemnego wezwania do zapłaty, monitu, upomnienia–do 99 zł
netto,
c) wystawienie ponownego pisemnego wezwania do zapłaty, monitu, upomnienia–
do 129 zł netto,
d) wyznaczenie dodatkowego ostatecznego terminu płatności/wznowienia umowy
leasingu – 120% raty leasingowej netto, nie więcej niż 5000 zł netto,
e) zmiana harmonogramu przy restrukturyzacji zadłużenia: 1% od sumy opłat
leasingowych pozostających do spłaty, nie mniej niż 250 zł netto,
f) opłata manipulacyjna - koszty windykacji – minimum 1500 zł netto,
g) opłata manipulacyjna z tytułu przeprowadzenie wizyty terenowej pełnomocnika
GL, w celu doprowadzenia do spłaty należności przeterminowanych – od 200 do
1000 zł netto.
GL może zmienić, zakres ww. czynności lub zdarzeń oraz wysokości stawek w sposób
przewidziany w §18 ust 1. Terminy płatności powyższych opłat określane są w
wystawianych fakturach.
5. Leasingobiorca zapłaci GL poniesione przez nią koszty działań mających na celu
wyegzekwowanie zaległych zobowiązań.
§8
W przypadku wprowadzenia lub podwyższenia, niezależnych od GL, ustawowych
opłat lub obciążeń publiczno-prawnych (np. podatek VAT, podatek od środków
transportu), stanowiących wyższe lub dodatkowe obciążenia płatnicze wynikające z
zawartej umowy, GL jest uprawniony po uprzednim zawiadomieniu Leasingobiorcy,
do odpowiedniego podwyższenia albo wprowadzenia stosownych opłat.
IV. UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU LEASINGU
§9
1. GL jest zobowiązany wyrazić zgodę na ubezpieczenie przedmiotu leasingu przez
Leasingobiorcę we własnym zakresie (ubezpieczenie własne) jeśli Leasingobiorca
przedstawi ofertę ubezpieczeniową akceptowalną dla GL. Do ubezpieczenia
własnego postanowienia §10 stosuje się odpowiednio.
2. Jeżeli w trakcie trwania umowy leasingu wygaśnie ubezpieczenie następne
ubezpieczenie może zostać zawarte jako własne pod warunkiem złożenia przez
Leasingobiorcę wniosku w tej sprawie nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem
dotychczasowego ubezpieczenia oraz dostarczenia nowej polisy na 10 dni roboczych
przed upływem okresu dotychczasowego ubezpieczenia.
3. Nie zawarcie umowy ubezpieczenia przez Leasingobiorcę w wymaganym terminie
lub nie dostarczenie GL stosownych dokumentów (w przypadku pojazdów
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rejestracji pojazdu) uprawnia GL do
ubezpieczenia przedmiotu leasingu na koszt Leasingobiorcy w dowolnym zakładzie
ubezpieczeń.
4. W sytuacji jednoczesnego ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez obie strony
niniejszej umowy, umowa ubezpieczenia zawarta przez GL pozostaje w mocy.
5. Gdy Leasingobiorca nie zapłaci składki ubezpieczeniowej GL może ją zapłacić
żądając jej zwrotu od Leasingobiorcy.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY LEASINGU
OPERACYJNEGO Z DNIA 11.07.2016 R.
Strona 2 z 2
§10
1. Leasingobiorca zobowiązany jest do realizacji wymogów zawartych w umowie
ubezpieczenia w szczególności do zainstalowania, zabezpieczeń przeciw
kradzieżowych.
2. W przypadku ustalenia zwiększonego ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu
leasingu lub zaistnienia innej szkody i związaną z tym koniecznością opłacenia
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, GL może na koszt Leasingobiorcy opłacić tą
składkę lub dokonać ubezpieczenia dodatkowego. Dodatkowa składka
ubezpieczeniowa może być ustalona od dnia stwierdzenia bądź wystąpienia
podwyższonego ryzyka, nie wcześniej jednak niż od dnia przekazania przedmiotu
leasingu Leasingobiorcy.
3. W przypadku podania przez Leasingobiorcę nieprawdziwych danych w
oświadczeniu o wysokości przysługujących w poprzednim okresie ubezpieczenia
zniżek z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia OC oraz Auto Casco i
związaną z tym koniecznością opłacenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej, pkt
2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku utraty lub zniszczenia przedmiotu leasingu Leasingobiorca zapłaci
wszelkie poniesione przez GL koszty, w szczególności związane z przechowaniem
pozostałości tego przedmiotu jak również opłaci transport tych pozostałości do
miejsca wskazanego przez GL. Rozliczenie umowy następuje zgodnie z § 16 w dniu
następnym po otrzymaniu decyzji z towarzystwa ubezpieczeniowego.
§11
Leasingobiorca jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia GL i zakładu
ubezpieczeń
o
wszelkich
zdarzeniach
objętych
odpowiedzialnością
odszkodowawczą uwzględniając wszystkie wymogi stawiane przez zakład
ubezpieczeń.
§12
Uprawnionym do odbioru świadczeń z tytułu ubezpieczenia jest GL.
VI. WYPOWIEDZENIE UMOWY
§13
1. GL jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadkach:
a) niewypłacalności Leasingobiorcy,
b) znacznego zmniejszenia wartości zabezpieczeń umowy leasingu,
c) powstania przesłanek do ogłoszenia upadłości, likwidacji lub otwarcia
postępowania układowego Leasingobiorcy, a także wszczęcia tych postepowań,
d) zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, po wcześniejszym bezskutecznym
wezwaniu do zapłaty w odpowiednim terminie,
e) zwłoki z zapłatą należności z innej umowy zawartej z GL lub inną spółką z grupy
GL (np. inna umowa leasingu, umowa o kartę paliwową) po wcześniejszym
bezskutecznym wezwaniu do zapłaty w odpowiednim terminie, a należność ta nie
została zapłacona po uprzednim wezwaniu,
f) braku odbioru przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę z przyczyn leżących po
jego stronie lub Zbywcy.
2. W przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn wskazanych w niniejszych
Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu („OWUL”) Leasingobiorca zobowiązany jest
do zapłaty na rzecz GL odszkodowania. Jego wysokość zostanie wyliczona jako suma
wszystkich przewidzianych w umowie rat leasingowych i innych należności, których
termin płatności przypadnie po dniu wypowiedzenia, pomniejszona o korzyści
uzyskane przez GL w związku z wypowiedzeniem umowy, obliczone zgodnie z § 16.
VII. ZAKOŃCZENIE UMOWY
§14
1. Zawarcie umowy leasingowej stanowi jednocześnie złożenie Leasingobiorcy
oferty sprzedaży przedmiotu leasingu za cenę określoną jako kwota wykupu, w
pierwszym dniu przypadającym po terminie obowiązywania umowy leasingowej pod
warunkiem zapłaty przez Leasingobiorcę wszystkich należności wynikających z
umowy. Leasingobiorca ofertę tę przyjmuje, a strony ustalają, że wydanie
przedmiotu leasingu nastąpiło w ostatnim dniu umowy leasingu. Leasingodawca ma
prawo do odwołania powyższej oferty, aż do dnia zakończenia umowy, jeżeli
Leasingobiorca nie zapłacił wszystkich należności z niej wynikających.
2. Kaucja wykupowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów i strat GL z tytułu
umowy, a pozostała jej część zaliczana jest na poczet ceny sprzedaży. GL może
potrącić z kwoty kaucji wykupowej inne należności pod warunkiem, że pozostają one
w bezpośrednim związku z umową (np. umowa o kartę paliwową).
3. W przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu osobie trzeciej, GL zwróci
Leasingobiorcy kaucję wykupową po uwzględnieniu rozliczenia, o którym mowa pkt.
2.
4. Sprzedaż przedmiotu leasingu następuje z wyłączeniem odpowiedzialności GL z
tytułu rękojmi.

§15
1. Leasingobiorca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu leasingu w ciągu 3 dni od
dnia wygaśnięcia uprawnienia Leasingobiorcy do korzystania z niego. W razie
opóźnienia w zwrocie, Leasingobiorca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w
kwocie stanowiącej równowartość 0,5% ceny netto nabycia przedmiotu leasingu za
każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, nadmiernego zużycia lub nie uzgodnionej
z GL albo niezgodnej z instrukcją wymiany podzespołów lub części, odbiór
przedmiotu leasingu nastąpi z udziałem rzeczoznawcy, którego koszty zobowiązany
jest pokryć Leasingobiorca.
3. W przypadku nie zwrócenia przedmiotu leasingu w terminie wskazanym w pkt. 1,
Leasingobiorca upoważnia GL do wejścia do swoich pomieszczeń lub na teren swoich
nieruchomości celem przejęcia przedmiotu leasingu. Leasingobiorca zapłaci koszty
takiej windykacji poniesione przez GL.
§16
1.W przypadku wygaśnięcia uprawnienia Leasingobiorcy do korzystania z
przedmiotu leasingu, przedmiot leasingu uznawany jest za korzyść do uwzględnienia
we wzajemnym rozliczeniu stron, o ile GL sprzeda przedmiot leasingu w ciągu 30 dni
od wygaśnięcia uprawnienia.
2.Jeżeli GL nie sprzedaje przedmiotu leasingu, lecz zagospodaruje go w inny sposób,
do wzajemnego rozliczenia stron uwzględnia się wartość przedmiotu leasingu
ustaloną w oparciu o wycenę rzeczoznawcy wskazanego przez GL i wykonanej na
koszt Leasingobiorcy.
3. W przypadku zniszczenia lub utraty przedmiotu leasingu za korzyść uznaje się
kwotę wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe odszkodowania netto oraz
wartość netto uzyskaną sprzedaży pozostałości przedmiotu leasingu.
4. Niewymagalne raty zostają pomniejszone o dyskonto według stawki WIBOR 1M z
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wygaśnięcia/rozwiązania
umowy. Kwota do zapłaty nie może być niższa niż pozostały do spłaty kapitał.
VIII. ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DLA
LEASINGOBIORCÓW-OSÓB FIZYCZNYCH
§ 17
1.Leasingobiorca zobowiązany jest do zgłaszania nieprawidłowości dotyczących
umowy leasingu niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
2.Reklamacje mogą być zgłaszane w oddziałach GL, a także elektronicznie na adres:
dop.reklamacje@getinleasing.pl lub za pośrednictwem portalu Bank Kierowcy,
telefonicznie pod nr 32 604 30 20 lub pisemnie na adres Leasingodawcy. Reklamacje
rozpatrywane są w terminie 30 dni. Odpowiedź na reklamację udzielana jest
pisemnie, za pomocą innego trwałego nośnika lub na wniosek Leasingobiorcy emailem.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§18
1. GL przysługuje uprawnienie do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Umowy
Leasingu w trakcie trwania umowy. Z zastrzeżeniem postanowień §2 pkt. 1,
wprowadzenie zmiany jest skuteczne o ile Leasingobiorca nie wypowie umowy w
terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji o zmianie. W przypadku
wypowiedzenia umowy przez Leasingobiorcę postanowienia § 13 pkt. 2 i § 16
stosuje się odpowiednio.
2. Zastrzeżenie w niniejszej umowie kar umownych nie ogranicza prawa GL do
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych i do pełnej
wysokości poniesionej szkody.
3. Leasingobiorca nie może, bez zgody GL, przenosić na osoby trzecie praw
wynikających z niniejszej umowy.
§19
Brak powiadomienia GL odrębnym pismem o zmianie adresu Leasingobiorcy
powodować będzie, iż skuteczne będą doręczenia dokonywane na ostatni znany GL
adres Leasingobiorcy.
§20
Wszelkie spory mogące powstać w związku z umową strony poddają rozstrzygnięciu
przez sąd właściwy dla miejsca siedziby GL.

