UMOWA LEASINGU FINASOWEGO STAŁA RATA ***
DATA ZAWARCIA:

*** R. | MIEJSCE ZAWARCIA: *** | KOD KLIENTA: ***

Pomiędzy Finansującym (dalej F) ***, strona internetowa F http://www.santanderleasing.pl/
a
Korzystającym (dalej K), przedsiębiorcą zarejestrowanym na terenie RP
NAZWA K

***

NIP

***

ADRES

***

ADRES DO KORESPONDENCJI

***

REPREZENTOWANY PRZEZ

***

NUMER RACHUNKU

***

FIRMOWY ADRES E-MAIL

***

KRS

***

zawarta została UL finansowego złotowego o następującej treści (terminy i skróty użyte w niniejszej UL mają znaczenie jakie zostało im nadane w
Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu - OWUL):

§1 PRZEDMIOT LEASINGU (PL)
1. Strony zawierają UL dotyczącą następującego PL:
NAZWA
DOSTAWCA

***
***

NR FABRYCZNY/VIN

***

ROK PRODUKCJI

***

WARTOŚĆ OFERTOWA PL W
#Main.WalutaUmowy#

***

KWOTA PIENIĘŻNA

***

(WPŁACONA DO DOSTAWCY)

Po dokonaniu zakupu PL, właścicielem PL jest F. Strony ustalają, że odpisów amortyzacyjnych od PL, zgodnie
z właściwymi przepisami o podatku dochodowym, dokonuje K.
2. K oświadcza, że odbiór PL nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zawarcia UL, a zapłata za PL nastąpi jednorazowo (wpłaconą Kwotę pieniężną
traktować należy jako brutto tj. zawiera ona podatek VAT w stawce właściwej dla PL) na podstawie faktury na 100% ceny sprzedaży PL
potwierdzającej sprzedaż PL na rzecz F, na rachunek bankowy Dostawcy, ujęty w Wykazie podmiotów prowadzonym na podstawie przepisów
ustawy o podatku od towarów i usług; K akceptuje, że w wypadku, gdy w Umowie Nabycia będzie określone inne miejsce świadczenia (tj.
rachunek bankowy) niż wskazane w niniejszym pkt 2, zastosowanie będą miały postanowienia pkt 1.2. OWUL.

§2 WARUNKI UMOWY (UL)
1. Warunki finansowe UL:
PODSTAWOWY OKRES UL (POUL)

***

WALUTA UMOWY

***

PIERWSZA OPL
(ZAWIERA OPŁATĘ PZYGOTOWAWCZĄ)

***

WARTOŚĆ KOŃCOWA PL

***

SKORYGOWANA WARTOŚĆ KOŃCOWA PL

***

WARUNKI FINANSOWE UL USTALONE NA
POTRZEBY STOSOWANIA KOREKTY OPL
RACHUNEK BANKOWY DO UISZCZANIA
NALEŻNOŚCI F

***
***

FORMA PŁATNOŚCI
NALEŻNOŚCI F

***

Strony potwierdzają, że w wyniku prowadzonych negocjacji i na wniosek K ww. warunki finansowe UL zostały sporządzone w oparciu o stałą
stopę tj. z zastrzeżeniem postanowień §2 pkt 3 wysokość OpL w POUL. K oświadcza, iż jest świadomy, że w wypadku gdy z przyczyn leżących po
stronie Dostawcy lub K termin odbioru PL od Dostawcy wskazany w § 1 pkt 2 zostanie przekroczony, F uprawniony będzie do rozwiązania UL z
przyczyn leżących po stronie K na podstawie jednostronnego oświadczenia woli złożonego K; postanowienia pkt 2.12 OWUL będą stosowane
odpowiednio.
2. K zobowiązuje się płacić OpL zgodnie z Harmonogramem, z zastrzeżeniem postanowień OWUL dotyczących zmiany wysokości OpL.
3. Warunki finansowe UL zostały ustalone i są wiążące dla stron przy spełnieniu następujących założeń przyjętych na dzień zawarcia UL: F
dokona zapłaty za PL nie później niż na 7 dni przed terminem wymagalności drugiej (2) OpL oraz Wartość Początkowa PL będzie równa Wartości
Ofertowej PL. W przypadku gdy założenia te:
a) nie zostaną dotrzymane, UL wiąże strony a Warunki finansowe UL F ustali zgodnie z OWUL w tym z postanowieniami dotyczącymi DU,
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b) zostaną dotrzymane, F zwolniony jest z obowiązku sporządzenia i przekazania K DU; F przekaże K informację o braku konieczności
sporządzania DU.
4. Na wypadek sytuacji i na zasadach wskazanych w Rozdziale X OWUL Ubezpieczenie, K udziela F pełnomocnictwa do zawierania, zmiany,
wykonywania i rozwiązywania (w tym wypowiadania) umów dotyczących ubezpieczenia PL. Pełnomocnictwo jest udzielone na POUL lub do czasu
zwrotu PL, w zależności od tego który z tych terminów upłynie później, przy czym K oświadcza, iż pełnomocnictwo nie wygasa z chwilą śmierci K.
K zrzeka się niniejszym ograniczenia zakresu pełnomocnictwa bądź jego odwołania, z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego
łączącego K z F. Pełnomocnictwo upoważnia F do ustanawiania dalszych pełnomocników dla K, z zakresem umocowania jak wyżej.
5. Prawne zabezpieczenie wierzytelności F wynikających z UL oraz umów, na podstawie których F udostępnił K produkty i usługi dodatkowe,
stanowią:
***

***

§3 PRODUKTY I USŁUGI DODATKOWE
1. K oświadcza, że wybrał następujące produkty i usługi dodatkowe udostępnione przez F lub podmioty współpracujące z F:
a) Produkty ubezpieczeniowe (o ile dotyczy)
b) Usługa eF@ktura
c) Umowa o świadczenie Usługi Karta Paliwowa
2. K oświadcza, że zapoznał się, wyraża zgodę oraz akceptuje zasady wystawiania i przesyłania przez F faktur w formie elektronicznej określonych
w Regulaminie eF@ktura, dostępnym na stronie internetowej F. Zasady te stosuje się odpowiednio również do not i innych dokumentów
księgowych wystawianych przez F. K wskazuje adres mailowy (Główny): ***; adres mailowy (Alternatywny): ***; adres emailowy dodatkowy (DW):
***

§4 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA
1. Strony oświadczają, że UL została zawarta po zaakceptowaniu przez F wniosku K o zawarcie UL rozpatrzonego w oparciu o informacje
dotyczące sytuacji finansowej i prawnej K (w szczególności załącznik Informacja o sytuacji ekonomiczno – prawnej K), przekazane F przez K.
2. K upoważnia Santander Bank Polska S.A., F, podmioty z Grupy Santander Bank Polska S.A. (tj. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie oraz podmioty z nim blisko powiązane w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29.8.1997r. - Prawo bankowe Dz.U.02.72.665.
ze zmianami, wskazane na stronie internetowej F), a także podmioty świadczące na rzecz F usługi na podstawie stałych umów o współpracy
(dotyczy osób świadczących stałe usługi pośrednictwa, w szczególności doradców leasingowych oraz przedstawicieli handlowych) do
przekazywania informacji i dokumentów o stanie majątkowym K oraz prowadzonej przez K działalności gospodarczej, wzajemnego
udostępnienia między tymi podmiotami informacji objętych tajemnicą bankową (co stanowi upoważnienie K w myśl art. 104 ust. 3 ustawy Prawo
bankowe), w celu zawarcia i wykonywania UL.
3. K wyraża zgodę aby F dokonywał weryfikacji oświadczeń złożonych przez K, w związku z zawarciem UL i ubezpieczeniem PL oraz innych
informacji i danych przekazanych przez K, w związku z ubieganiem się o udzielenie finansowania, w tym w szczególności poprzez żądanie
dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wizytację miejsca prowadzenia przez K działalności gospodarczej lub siedziby K, w tym przy udziale
osób trzecich świadczących na rzecz F usługi na podstawie stałej umowy o współpracy.
4. K akceptuje możliwość ujawnienia przez F osobom trzecim danych i dokumentacji dotyczących wierzytelności przysługującej F wobec K
w przypadku niewykonania zobowiązań z UL w celu: i) dochodzenia roszczeń ii) przekazania osobom trzecim dokumentacji w celu prowadzenia
przez te osoby w imieniu F wszelkich działań mających na celu odzyskanie należnych F kwot lub iii) zrealizowania zabezpieczeń UL.
5. F uprawniony jest do przekazania do biura informacji gospodarczej lub biura informacji kredytowej informacji o zobowiązaniach K w celu ich
ujawnienia, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych lub ustawy Prawo bankowe.
6. K upoważnia F, podmioty z Grupy Santander Bank Polska S.A., a także podmioty świadczące na rzecz F usługi na podstawie stałych umów o
współpracy (dotyczy osób świadczących stałe usługi pośrednictwa, w szczególności doradców leasingowych oraz przedstawicieli handlowych)
oraz podmioty współpracujące z F w ramach obejmowania PL ochroną ubezpieczeniową do przekazywania wszelkich informacji związanych z UL,
Ubezpieczeniem oraz innymi stosunkami prawnymi łączącymi K obecnie i w przyszłości z F oraz podmiotami z Grupy Santander Bank Polska S.A.,
w formie przewidzianej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa bądź w sposób przyjęty w UL, w tym w formie: pisemnej na adres
siedziby firmy/adres do korespondencji, elektronicznej, telefonicznej/sms, również niżej wskazanej/ym osobie/osobom zwaną/zwanymi osobą
do kontaktu:
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DO KONTAKTU

SŁUŻBOWY ADRES E-MAIL

***

***

SŁUŻBOWY TELEFON

***

§5 ZAŁĄCZNIKI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Integralną częścią UL są następujące załączniki:
a) OWUL (dostępne na stronie internetowej F)
b) Harmonogram
c) Polecenie wydania PL (dokument wydawany przez F zgodnie z pkt 2.9. OWUL)
d) Informacja o sytuacji ekonomiczno – prawnej K
e) Formularz ubezpieczeniowy (o ile dotyczy)
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2. K oświadcza, iż przed zawarciem UL otrzymał obowiązujące u F OWUL, zapoznał się z treścią załączników wręczonych mu lub udostępnionych
na stronie internetowej F, nie wnosi zastrzeżeń do ich treści oraz że je w pełni akceptuje. Załączniki do UL o których mowa w zdaniu pierwszym
znajdują się na stronie internetowej F, w związku z czym K posiada do nich dostęp przez cały okres trwania UL oraz możliwość ich
przechowywania/odtwarzania w dowolnym czasie.
3. K został poinformowany i akceptuje, iż w zakresie opłat/prowizji należnych F z tytułu dokonania na wniosek K czynności nie wskazanych w
OWUL (TOiP część A), F należna jest opłata/prowizja w wysokości obowiązującej na dzień złożenia przez K wniosku o dokonanie tej czynności
(TOiP część B dostępna na stronie internetowej F). K zobowiązany jest przed złożeniem wniosku zapoznać się z wysokością tej opłaty/prowizji.
4. K oświadcza, iż jest związany treścią wszelkich załączników do UL, jako że stanowią one integralną część UL.
5. UL została sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla K i F.
6. Doręczanie dokumentów elektronicznych dokonywane będzie na firmowy adres mailowy K.
7. K/reprezentant K potwierdza, że najpóźniej przy zawarciu UL została mu przekazana przez F do zapoznania się Polityka przetwarzania danych
osobowych.
8. K/reprezentant K został poinformowany, że Polityka przetwarzania danych osobowych jest również dostępna na stronie internetowej F
www.santanderleasing.pl, co umożliwia dostęp do tej Polityki przez cały okres trwania UL. Niezależnie od czynności podejmowanej przez F,
K/reprezentant K poinformuje inne osoby których dane przekazywane są przez K na rzecz F, w tym wskazaną osobę do kontaktu, Użytkownika
eBOK24, lub inne osoby uczestniczące przy zawarciu UL lub udzielające zabezpieczenie spłaty należności z UL o zasadach przetwarzania danych
i o udostępnionej przez F Polityce przetwarzania danych osobowych.
***

***

PODPIS I STEMPEL K ***

PODPIS F ***
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HARMONOGRAM DO UL NUMER ***
LP.

OPŁATA NETTO

DATA
WYMAGALNOŚCI

CZĘŚĆ

KAPITAŁOWA

***

***
RAZEM

OPŁATA

PRZYGOTOWAWCZA

VAT

RAZEM NETTO

RAZEM DO ZAPŁATY

CZĘŚĆ ODSETKOWA

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

RACHUNEK BANKOWY DO UISZCZANIA NALEŻNOŚCI F:

***

***

***

Wskazane w Harmonogramie wysokości opłat zostały wyrażone w PLN, OpL mogą ulegać zmianie w przypadkach wskazanych w UL oraz OWUL,
w szczególności na skutek korekty OpL (pkt 4.10 OWUL).
***

***

PODPIS I STEMPEL K ***

PODPIS F ***
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POLECENIE WYDANIA PL

UMOWA: ***| DATA ZAWARCIA: ***R.

NAZWA

| KOD KLIENTA: ***

***

NIP

***

ADRES

***

KRS

***

#Main.LdNazwa# upoważnia #Main.LbNazwa# do odbioru wskazanego poniżej przedmiot leasingu (PL) pod warunkiem:

 okazania wraz z niniejszym dokumentem ważnego pozwolenia czasowego lub dowodu rejestracyjnego dotyczącego PL, w którym to
pozwoleniu czasowym / dowodzie rejestracyjnym jako właściciel PL wskazany jest: ***, ***, ***. *** lub Biuro Regionalne *** - w
przypadku PL podlegających rejestracji zgodnie z przepisami polskiego Prawa o ruchu drogowym,

 zapłacenia przez #Main.LdNazwa# na rzecz Dostawcy ceny sprzedaży za PL, a przed otrzymaniem ceny zapłaty za PL Dostawca może
wydać PL *** na własne ryzyko w przypadku PL niepodlegających rejestracji zgodnie z przepisami polskiego Prawa o ruchu
drogowym.

NAZWA

***

VIN

***

ROK PRODUKCJI

***

PODPIS F ***

#Main.DefDok_005#

