Adres do korespondencji
Dział Obsługi Posprzedażowej
Ul. Harcerska 14
44-335 Jastrzębie Zdrój
Tel.32 604 30 20
Fax.32 475 67 71

Dnia ………………………

WNIOSEK O CESJĘ
UMOWA LEASINGU NR
Jako Leasingobiorca przedmiotu leasingu …………………………….. , na podstawie zawartej w dniu …………………………….. umowy leasingu nr ……………………………..
wnioskuję o przeniesienie praw z niej wynikających na:
DANE PODMIOTU PRZEJMUJĄCEGO
Nazwa ﬁrmy:
Adres ﬁrmy: ul.
NIP

Telefon kontaktowy:
Nr:

Kod:

Miasto:

REGON

Oświadczam, że nie zalegam z należnościami związanymi z w/w umową.
Wraz z wnioskiem przedkładam dokumenty ﬁrmy przejmującej wg załącznika.
Po podpisaniu przeze mnie aneksu, weksel in blanco odbiorę w siedzibie Leasingodawcy / proszę zniszczyć i przesłać mi protokół jego zniszczenia
(niepotrzebne skreślić)
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
KRS/EDG ﬁrmy zainteresowanej przejęciem
REGON ﬁrmy zainteresowanej przejęciem
INNE, jakie ………………………………….
Jednocześnie proszę o przedstawienie warunków następującą drogą:
E-MAIL: …………………………………………………………
POCZTĄ NA ADRES SIEDZIBY
FAX : …………………………………………
Za dokonanie czynności objętych niniejszym wnioskiem zobowiązuję się uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat. Aktualna Tabela Opłat
znajduje się na stronie internetowej

podpis i pieczątka
Informacja dla Korzystającego:
Wniosek można złożyć również on-line poprzez portal www.bankkierowcy.pl, opłata za realizację wniosku jest obniżona, a jego rozpatrzenie priorytetowe.

Teraz wygodna i szybka obsługa umów on-line poprzez portal www.BankKierowcy.pl
Bank Kierowcy to bezpłatny dostęp do wszystkich usług i produktów związanych z pojazdem
w jednym miejscu:
• Dostęp on-line do posiadanych produktów
• Szybka wygodna i tańsza obsługa wniosków posprzedażowych
• Autogiełda - szeroki wybór ofert pojazdów
• Atrakcyjne oferty partnerów – pełne upustów i rabatów
Ponadto zachęcamy do skorzystania z asysty szkodowej to wygodna forma likwidacji szkody zapewniamy bezpłatny samochód na czas naprawy płatność podatku VAT za naprawę zgłoszenie szkody w TU, skierowanie
pojazdu na naprawę do zakładu blacharskiego .Wystarczy skontaktować się pod nr telefonu +22 22 77 222 luz zgłosić szkodę na portalu www.bankkierowcy.pl.

GETIN Leasing S.A., z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS: 0000059227, NIP: 5212499751, REGON: 012648217, kapitał zakładowy: 33.894.000,00 zł (wpłacony w całości),
GETIN Leasing Spółka Akcyjna 2 S.K.A., z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000467389, NIP: 5272696521, REGON: 146771566, kapitał zakładowy wpłacony w całości w kwocie 50.000,00 zł,
GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrcznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000466828, NIP: 5272695935, REGON: 146748930, kapitał zakładowy: 210.000,00 zł (wpłacony w całości)

