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OGÓLNE WARUNKI UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Przedmiotem umowy jest oddanie przez Leasingodawcę (dalej: LD) na rzecz Leasingobiorcy (dalej: LB) prawa do używania i pobierania
pożytków wybranej przez LB rzeczy (dalej: PL), na czas oznaczony w pkt (II). PARAMETRY FINANSOWE SWUL, w zamian za zapłatę WP,
rat leasingowych, kaucji zabezpieczającej jak i innych określonych niżej należności.
Prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych PL w rozumieniu przepisów podatkowych przysługuje LD.
LB zawiera UL w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, którą zamierza prowadzić co najmniej do końca okresu na jaki UL została
zawarta.
Strony dla wzajemnych rozliczeń wynikających z UL przyjmują, że wartość czynnika WIBOR/EURIBOR użyta we wzajemnych rozliczeniach
wynikających z SWUL lub OWUL nie będzie nigdy niższa niż „0”.
O ile co innego nie zostało poniżej inaczej uregulowane, w przypadku gdy LB dokonuje wpłaty w walucie innej niż wynikająca z OWUL lub
SWUL, LD dokona przeliczenia na walutę umówioną według kursu sprzedaży tej waluty obowiązującego w dacie wpłaty w Alior Bank S.A.
W przypadku, gdy LB pozostaje w związku małżeńskim, w którym występuje ustawowy ustrój majątkowy UL zawierana jest pod warunkiem
pozytywnej weryfikacji zdolności leasingowej małżonka LB.
PRZEDMIOT LEASINGU, WYBÓR I NABYCIE
O ile DOSTAWCA PRZEDMIOTU LEASINGU wskazany w SWUL w pkt (III). (dalej: Dostawca lub D) nie doręczył LD faktury potwierdzającej
nabycie PL ani nie jest planowane zawarcie trójstronnej umowy sprzedaży PL, LD zamówi wybrany przez LB PL, wskazany w SWUL w pkt
(IV). OPIS PRZEDMIOTU u D po: uiszczeniu przez LB wpłaty początkowej (WP) w umówionej wysokości oraz po spełnieniu warunków
wskazanych przez LD w decyzji leasingowej. Jeśli w przypadku, o którym mowa powyżej, LB wpłacił już D zaliczkę, prawa do tej zaliczki
przechodzą na LD, pod warunkiem wpłaty przez LB WP pomniejszonej o kwotę zaliczki, która w takim przypadku zaliczana jest przez LD
na poczet WP.
Niespełnienie przez LB któregokolwiek z warunków wskazanych w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zawarcia UL powoduje jej rozwiązanie
z upływem tego terminu.
LB oświadcza, że D wykona umowę sprzedaży na warunkach wskazanych w SWUL oraz wyraża zgodę na obciążenie go kosztami nabycia
oraz wydania PL, wynikającymi z umowy sprzedaży lub obowiązujących przepisów prawa lub decyzji właściwych organów administracji
publicznej, w tym m.in. kosztami tłumaczenia na język polski dokumentów związanych z nabyciem PL, do wysokości kosztów rzeczywiście
poniesionych z tego tytułu przez LD.
Opóźnienie D w wykonaniu umowy sprzedaży PL o co najmniej miesiąc, z przyczyn innych niż zawinione przez LD, uprawnia LD do
odstąpienia od UL, z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji należności podlegające zwrotowi na rzecz LB zostaną pomniejszone o
udokumentowane i uzasadnione koszty poniesione przez LD w związku z zamówieniem PL, a w przypadku, gdy LD zapłacił już cenę w
całości lub części LB zobowiązany jest także do zwrotu tej kwoty.
Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, LB jest zobowiązany do dokonania w imieniu LD odbioru PL i podpisania Protokołu Odbioru (dalej: PO),
wg. wzoru stanowiącego załącznik do UL. Z chwilą odebrania PL LB obejmuje PL w posiadanie zależne. LB przekaże LD egzemplarz PO w
terminie 3 dni od daty jego podpisania. W wypadku, gdy LB nie przekaże PO w terminie, o którym mowa powyżej, za datę odbioru PL
przyjmuje się pierwszy dzień roboczy przypadający po dacie rejestracji PL, a w przypadku PL nie podlegającego rejestracji, pierwszy dzień
roboczy przypadający po dacie zapłaty ceny sprzedaży za PL. LB dokonując odbioru PL zobowiązany jest do zachowania należytej
staranności, w tym sprawdzenia stanu technicznego PL oraz uwzględnienia warunków umowy sprzedaży PL.
W przypadku, gdy PL jest pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5T, w ciągu 14 dni od daty podpisania niniejszej
UL, LB odbierze PL albo poinformuje LD o odmowie dokonania odbioru, przy czym odmowa dokonania odbioru możliwa jest jedynie z
przyczyn, za które LB nie ponosi odpowiedzialności. Brak poinformowania o odmowie dokonania odbioru PL z przyczyn, za które LB ponosi
odpowiedzialność, ma ten skutek, że strony przyjmują, że LB dokonał odbioru PL i objął go w posiadanie zależne w pierwszym dniu
roboczym przypadającym po dacie rejestracji PL.
Brak odbioru PL lub jego potwierdzenia przez LB, gdy brak odbioru nastąpił z przyczyn, za które LB ponosi odpowiedzialność, nie ma
wpływu na zobowiązania wynikające z UL.
LB jest zobowiązany używać PL zgodnie z jego przeznaczeniem, a także na własny koszt i ryzyko: zamontować wymagane przez
ubezpieczyciela zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, zachować PL w stanie niepogorszonym, naprawiać PL, chronić i zabezpieczać PL
zgodnie z jego właściwościami, normami i instrukcjami producenta lub D, zwyczajami, wymaganiami ubezpieczyciela oraz warunkami
umowy sprzedaży lub gwarancji. Jeśli PL jest pojazd, obowiązkowe badania techniczne przeprowadza LB na własny koszt. Na żądanie LD
LB przekaże LD kopię dowodu rejestracyjnego PL.
W czasie trwania UL, LB nie może: zmieniać przeznaczenia ani substancji PL, instalować trwałego doposażenia PL, ustanawiać na PL
jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, oddawać PL w posiadanie osobom trzecim, jak również przenosić na osoby trzecie uprawnień
wynikających z UL bez uprzedniej pisemnej zgody LD. Powyższe nie ogranicza LB w grzecznościowym użyczaniu PL (precario) w
szczególności na rzecz osób najbliższych. LD może uzależnić wydanie zgody na dokonanie powyższych czynności, od spełniania przez LB
lub/i osobę trzecią dodatkowych warunków, w szczególności zapłaty zwyżki składki ubezpieczeniowej, o ile będzie to konieczne dla
zapewnienia PL należytej ochrony ubezpieczeniowej. Obowiązek zapłaty zwyżki ma odpowiednie zastosowanie, gdy na skutek błędnie
podanych danych Zakład Ubezpieczeń w sposób błędny ustalił wysokość składki ubezpieczeniowej.
Naruszenie przez LB lub osobę trzecią przepisu ust. 8 lub 9 powyżej w jakimkolwiek zakresie nie zwalania LB z obowiązków wynikających
z UL. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia PL, LD może zobowiązać LB do doprowadzenia PL do stanu sprzed zniszczenia
lub uszkodzenia bądź obciążyć go kosztami takiego działania.
LD może za trzydniowym zawiadomieniem w każdym czasie dokonywać inspekcji stanu PL, miejsca jego używania lub znajdowania się
oraz sprawdzania stanu zabezpieczenia przed utratą lub uszkodzeniem, zaś LB zobowiązany jest do udostępnienia PL na potrzeby takiej
inspekcji w sposób określony przez LD.
LB odpowiada wobec osób trzecich za szkody spowodowane przez PL lub związane z jego posiadaniem lub używaniem.
W przypadku powzięcia przez LD uzasadnionych wątpliwości co do legalności pochodzenia PL, LD uprawniony jest zlecić sprawdzenie
legalności pochodzenia PL, a LB zobowiązany jest zwrócić uzasadnione i udokumentowane koszty tego sprawdzenia w terminie wskazanym
w odpowiednim wezwaniu. LD uprawniony jest dokonać takiego sprawdzenia o jakim mowa powyżej w stosunku do PL, na koszt LB jednorazowo.
[Leasing Zwrotny] W przypadku, gdy PL jest nabywany od LB (LB jest Dostawcą PL), LB zapewnia, że PL jest wolny od jakichkolwiek wad
i obciążeń na rzecz osób trzecich, zaś LB jest uprawniony do rozporządzenia PL na rzecz LD. W przypadku wystąpienia wad PL,
odpowiedzialność za nie ponosi LB. LB zobowiązany jest na żądanie LD przedstawić LD kopie faktur pośrednich i innych dokumentów
potwierdzających nabycie PL przez LB.
[Leasing Własny] W przypadku, gdy PL stanowi własność LD, postanowienia OWUL mają odpowiednie zastosowanie z następującymi
zastrzeżeniami:
a)
postanowienia OWUL dotyczące nabycia PL przez LD od D nie mają zastosowania;
b)
wskazana w SWUL w pkt (IV). OPIS PRZEDMIOTU, CENA NABYCIA NETTO ORAZ WALUTA oraz CENA NABYCIA BRUTTO ORAZ WALUTA
jest to ustalona przez Strony wartość PL;
c)
LD nie udziela LB gwarancji co do jakości PL, zaś odpowiedzialność LD z tytułu rękojmi za wady fizyczne PL jest wyłączona;
d)
wydanie PL do LB nastąpi w miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony, zaś LB dokona odbioru PL na własny koszt i ryzyko;
e)
LB potwierdza, że przed zawarciem UL zbadał stan PL i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
f)
Strony zgodnie postanawiają zmienić treść pkt V. OWUL poprzez dodanie ust. 22:
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[przedmiot używany] W przypadku, gdy PL jest przedmiotem używanym, LD może zlecić na koszt LB (pod warunkiem, że koszty te będą
uzasadnione i udokumentowane) wycenę PL u rzeczoznawcy wybranego przez LD - w sytuacji, gdy wartość PL podana przez LB odbiega
od wartości rynkowych, sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Zastawów (zarówno po przedmiocie zastawu jak i po REGON LB), jak również
w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do legalności pochodzenia PL- sprawdzenie legalności pochodzenia PL (np. w Europejskim
Rejestrze Pojazdów). Jeżeli wskutek ww. sprawdzenia stan fizyczny lub prawny PL będzie odbiegał od tego wskazanego przez LB w związku
z zawarciem UL, LD uprawniony będzie do rozwiązania UL ze skutkiem natychmiastowym, zaś LB zwróci LD wszelkie uzasadnione i
udokumentowane koszty poniesione w związku z zawarciem UL i nabyciem PL. LD uprawniony jest dokonać każdego ze sprawdzeń o jakich
mowa powyżej w stosunku do PL na koszt LB - jednorazowo.
III.
USŁUGA LOKALIZACJI POJAZDU
1.
Przez cały okres trwania UL, LD zapewni LB możliwość korzystania z usługi lokalizacji pojazdu za zapłatą miesięcznej opłaty wskazanej w
SWUL w pkt (II). PARAMETRY FINANSOWE.
2.
Usługa
lokalizacji
realizowana
jest
przez
LD
na
zasadach
określonych
w
regulaminie
dostępnym
na
stronie
https://asystentgps.aliorleasing.pl
3.
LD może pobrać dane o lokalizacji PL tylko pod warunkiem:
a) opóźnienia LB w płatności raty leasingowej,
b) wyjazdu PL za wschodnią granicę Unii Europejskiej,
c) holowania PL,
d) wypadku komunikacyjnego z udziałem PL,
e) manipulacji/demontażu lokalizatora GPS.
IV.
RĘKOJMIA I GWARANCJA
1.
O ile D udzielił gwarancji na PL, LD przenosi na LB to prawo na czas trwania UL.
2.
Realizacja uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji następuje na koszt i ryzyko LB.
3.
LB na koszt własny dokonuje napraw i przeglądów PL w autoryzowanych stacjach obsługi zgodnie z obowiązującymi warunkami gwarancji
ustalonymi przez D oraz w sposób zgodny z warunkami określonymi w umowie sprzedaży, dokumentach gwarancyjnych, a także zgodnie
z wymaganiami ubezpieczyciela.
4.
Przerwy w eksploatacji PL wynikające z jego wad, dochodzenia roszczeń z tym związanych czy innych, nie zwalniają LB z obowiązku
terminowego uiszczania rat leasingowych ani spełniania innych zobowiązań z UL.
5.
W przypadku wystąpienia wad PL, na pisemne żądanie LB, LD odstąpi od umowy sprzedaży PL, o ile uprawnienie takie wynika z przepisów
prawa lub postanowień umowy sprzedaży. W takim przypadku, UL wygasa, a LD może żądać od LB natychmiastowej zapłaty sumy:
wszystkich przewidzianych UL rat leasingowych pomniejszonych o dyskonto rat przyszłych wg stawki odpowiednio WIBOR 3M dla PLN lub
EURIBOR 3M dla EUR, obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc wygaśnięcia UL oraz wszelkich
pozostałych kosztów związanych z UL, w szczególności kosztów ubezpieczenia czy rejestracji PL.
6.
O ile rachunek bankowy LD zostanie uznany jakimikolwiek środkami od D z tytułu zwrotu ceny w związku z odstąpieniem od umowy
sprzedaży, LD pomniejszy należności LB maksymalnie o kwotę uzyskanych środków.
7.
Jeśli mimo odstąpienia od umowy sprzedaży przez LD D nie zwrócił ceny PL w całości, a UL zostanie w całości rozliczona zgodnie z ust. 5,
LD przeleje na wniosek LB na jego rzecz prawo do dochodzenia od D zwrotu pozostałej części ceny.
V.
1.

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU LEASINGU, OPŁATY LEASINGOWE ORAZ ICH REGULOWANIE
Wynagrodzenie od LB na rzecz LD w związku z zawarciem niniejszej UL obejmuje: obowiązek zapłaty WP, rat leasingowych, kaucji
zabezpieczającej, opłaty za obsługę umowy w wysokości 195 zł płatnej corocznie z tym, że pierwsza opłata za obsługę umowy płatna jest
wraz z pierwszą ratą leasingową i innych należności wskazanych w OWUL.
2.
Podatek od towarów i usług (dalej: VAT) należny od opłat LB uiszcza w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez LD. Należności,
o których mowa w ust. 1 powyżej, ustalone zostają w oparciu o całkowity koszt nabycia PL (dalej: CKN) stanowiący sumę faktycznie
uiszczonej ceny zakupu PL netto oraz kosztów nabycia PL, w szczególności kwoty podatku akcyzowego. W przypadku, gdy którykolwiek
ze składników CKN wyrażony jest w walucie innej niż wskazana w SWUL w pkt (II). PARAMETRY FINANSOWE, wówczas wartość składnika
CKN wyrażona w walucie innej zostaje ustalona po przeliczeniu według kursu waluty z tabeli kursowej Alior Bank S.A., z dnia zapłaty, przy
czym o ile walutą wskazaną w SWUL w pkt (II). PARAMETRY FINANSOWE jest PLN - po kursie sprzedaży, a w pozostałych przypadkach po
kursie kupna danej waluty.
3.
Jeśli cena zapłacona za PL jest różna od ceny wskazanej w SWUL w pkt (IV). OPIS PRZEDMIOTU, niezależnie od przyczyny takiej zmiany,
odpowiednia zmiana wszelkich opłat pozostających w związku z niniejszą UL, a których wysokość ustalona jest w oparciu o CKN, następuje
w drodze zawarcia przez Strony stosownego aneksu do UL.
4.
LB zobowiązany jest do wnoszenia opłat takich jak: WP, raty leasingowe i Kaucja Wykupowa (dalej: WK) w walucie wskazanej w SWUL w
pkt (II). PARAMETRY FINANSOWE. Pozostałe opłaty wynikające ze SWUL oraz OWUL, w tym Tabeli Usług Dodatkowych płatne są w walucie
PLN, chyba, że we WNIOSKU/OWUL lub odrębnej umowie/dokumencie wyraźnie wskazano inaczej.
5.
Zobowiązania finansowe LB wobec LD zostały określone we WNIOSKU, w SWUL w pkt (II). PARAMETRY FINANSOWE oraz niniejszych
OWUL, w tym Tabeli Usług Dodatkowych.
6.
LB zobowiązany jest uiścić WP najpóźniej w terminie 3 dni od zawarcia UL.
7.
O ile wysokość WP wykazana na stosownej fakturze wystawionej przez LD będzie różna od wysokości WP w SWUL w pkt (II). PARAMETRY
FINANSOWE, LB zobowiązany jest uiścić różnicę w terminie 7 dni od otrzymania właściwego dokumentu księgowego.
8.
Raty leasingowe są płatne w terminach miesięcznych, pierwszy termin zapłaty wskazany będzie na f-vat za pierwszą ratę.
9.
Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego LD.
10. W przypadku opóźnienia z zapłatą płatności należnej LD, LB zapłaci od tej kwoty odsetki umowne w wysokości odsetek ustawowych za
opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia.
11. W ramach Tabeli Usług Dodatkowych pobierane są opłaty za następujące czynności:
l.p.
1.

Rodzaj Czynności
Opłata za obsługę umowy (za każdy rok)

Wysokość Opłaty
195 zł

2.

Czynności dokonywane w Wydziale Komunikacji (za wyjątkiem pierwszej rejestracji
pojazdu), m. in. rejestracja na indywidualnie zamówione numery i tablice rejestracyjne

3.

Opłaty windykacyjne:

a

równa rzeczywistym kosztom
poniesionym przez LD

Wezwanie do zapłaty, monity, upomnienia

do 129 zł

b Wpisanie dłużnika do KRD i czynności z tym związane

40 zł

c Wizyta pełnomocnika terenowego

300 zł
do 100% raty leasingowej nie
mniej niż 1 000 zł

d Warunkowe wypowiedzenie umowy i czynności związane z jej przywróceniem
e

Wypowiedzenie umowy i czynności związane z jej przywróceniem

f

Kontrola stanu technicznego

do 150% raty leasingowej
125 zł

g Restrukturyzacja

do 10% restrukturyzowanej kwoty
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4.

Opłaty ubezpieczeniowe:

a

Wydanie zgody na ubezpieczenie przedmiotu poza pakietem AL na okres trwania polisy

299 zł dla pojazdów do 3,5t
oraz maszyn i urządzeń
499 zł dla pojazdów pow. 3,5t

Anulowanie polisy wystawionej (uzyskanej) przez AL w trybie obligatoryjnym w przypadku
b jednoczesnego ubezpieczenia przedmiotu przez AL i Klienta, spowodowanej niedotrzymaniem
zobowiązań umownych przez Klienta

199 zł

Anulowanie polisy wystawionej (uzyskanej) przez AL w przypadku jednoczesnego ubezpieczenia
c przedmiotu przez AL i Klienta, spowodowanej wycofaniem się Klienta pomimo wcześniejszej decyzji
o zawarciu polisy z AL

199 zł

d Wysłanie wezwania do dostarczenia kopii polisy ubezpieczeniowej zawartej poza pakietem AL

59 zł

e

Opłata dodatkowa za rozłożenie zwrotu kosztu składki ubezpieczeniowej z pakietu leasingodawcy na
raty

8% wartości składki

f

Opłata dodatkowa za sfinansowanie składki wskazanej w POLISIE ZEWNĘTRZNEJ w 4 ratach

8% wartości składki

g Opłata dodatkowa za sfinansowanie składki wskazanej w POLISIE ZEWNĘTRZNEJ w 6 ratach

10% wartości składki

h

15% wartości składki

5.

Opłata dodatkowa za sfinansowanie składki wskazanej w POLISIE ZEWNĘTRZNEJ w 12 ratach
Opłaty dodatkowe

a
b
c

Opłata za terminowe zakończenie umowy

0 zł

Opłata za przedterminowe zakończenie umowy

49 zł za przygotowanie oferty
499 zł za realizację

Opłata za zmianę harmonogramu (za wyjątkiem karencji oraz zmiany terminu płatności)

49 zł za przygotowanie oferty
249 zł za realizację

d Opłata za rozpatrzenie wniosku o cesję

0 zł

e

Opłata za realizację cesji umowy dla przejmującego

499 zł

f

Opłata za rozliczenie umowy przy szkodzie całkowitej lub kradzieżowej w przypadku gdy
Leasingobiorca skorzysta z kolejnego finansowania w Alior Leasing

0 zł

g Opłata za wydanie upoważnienia do naprawy pojazdu w ramach usługi Wsparcia Szkodowego
h
6.
7.
8.

Opłata za wydanie upoważnienia do naprawy pojazdu poza usługą Wsparcia Szkodowego
Opłata za przeniesienie własności lokalizatora GPS
Opłata za udzielenie organom ścigania lub innym organom informacji o użytkowniku
przedmiotu leasingu
Oplata za przesyłanie dokumentów drogą papierową (w przypadku braku zgody na ewysyłkę)

0 zł
399 zł
1 zł
50 zł
10 zł / umowa

12. Niezależnie od wskazania LB lub podmiotu trzeciego, kwoty uzyskane od LB lub podmiotu trzeciego przez LD, w tym w szczególności
świadczenia z tytułu zawartych przez LB bądź LD umów ubezpieczenia, mogą zostać zaliczone przez LD w pierwszej kolejności na poczet
należności ubocznych, a następnie na zaspokojenie rat leasingowych, począwszy od najdawniej wymagalnej, a także na zaspokojenie
wymagalnych wierzytelności wynikających z innych umów zawartych przez LB z LD, począwszy od najdawniej wymagalnej. W przypadk u
braku wymagalnych wierzytelności z tytułu jakiejkolwiek umowy, w braku odmiennych dyspozycji LB, jakakolwiek dodatkowa wpłata
(nadpłata) zaliczona zostanie na wierzytelności należne w dalszym (późniejszym) terminie.
13. Wysokość zmiennej raty leasingowej ustalana jest w oparciu o stopę bazową dla okresu 3 miesięcznego uzależnioną od waluty, w której
zawarto UL, tj.: i) dla PLN - WIBOR 3M, ii) dla EUR - EURIBOR 3M (dalej: Stopa Bazowa).
14. Pierwsze wyliczenie wysokości raty leasingowej następuje w miesiącu poprzedzającym termin wymagalności pierwszej raty leasingowej i
dokonywane jest w oparciu o wartość Stopy Bazowej według stanu na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc
dokonywania wyliczenia. Wysokość tak ustalonej raty leasingowej obowiązuje przez okres kolejnych 3 miesięcy.
15. Każde następne wyliczenie wysokości raty leasingowej następuje w 3 pełnym miesiącu kalendarzowym od poprzedniego wyliczenia w
oparciu o wartość Stopy Bazowej, ustalanej zgodnie z ust. 14 powyżej (tj. według stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca
kalendarzowego) i obowiązuje od kolejnego miesiąca kalendarzowego przez okres kolejnych 3 miesięcy.
16. Aktualizacja będzie odnosić się do części raty leasingowej stanowiącej różnicę pomiędzy sumą wszystkich rat powiększoną o WK oraz ceną
PL pomniejszoną o OW podzieloną przez liczbę rat, zgodnie ze wzorem: (suma rat + WK – (cena PL – OW)) / liczba rat.
17. Aktualny harmonogram spłat przekazywany jest LB przez LD zgodnie z pkt (VI). ust. 1 SWUL DODATKOWE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA.
18. LB będzie terminowo regulował wszelkie opłaty oraz należności (w tym równowartości podatków i innych danin publicznoprawnych, składek
ubezpieczenia) pozostające w związku z UL lub/i PL lub jego użytkowaniem. Natomiast, jeżeli należności, o których mowa w zdaniu
poprzednim, zostaną uregulowane przez LD, to LB zwróci LD zapłaconą kwotę wraz z kosztami powstałymi w związku z płatnością tej
kwoty (tj. kosztami poniesionymi przez LD w związku z brakiem terminowej płatności należnej kwoty przez LB, tj. odsetki), w terminie
wskazanym w odpowiednim dokumencie księgowym.
19. Podatek od środków transportu uiszcza LD na koszt LB. LB jest zobowiązany do zwrotu kosztów tego podatku powiększonych o podatek
VAT w obowiązującej stawce na podstawie wystawionej faktury w terminie w niej wskazanej.
20. Jeśli zapłata ceny nabycia PL dokonywana jest w częściach, LB zapłaci LD koszty prefinansowania za okres od daty zapłaty pierwszej do
ostatniej części ceny. Koszt prefinansowania zostanie naliczony po zapłacie ostatniej części ceny według stawki 6,2%+WIBOR/EURIBOR
3M liczonej od każdej części i ceny i przedstawiony LB w dokumencie księgowym wystawionym przez LD.
21. Wszelkie zobowiązania LB należne na rzecz LD, także wskazane w SWUL, wyrażone są jako wartości netto i o ile podlegają opodatkowaniu
podatkiem VAT, zostaną powiększone o należny podatek VAT w stawce obowiązującej.
VI.
ZABEZPIECZENIE UMOWY
1.
LB ustanowi uzgodnione przez Strony zabezpieczenia na własny koszt najpóźniej w dacie podpisania UL przez LD, chyba, że co innego
wynika z odrębnej umowy.
2.
Zabezpieczenia wierzytelności LB wobec LD, ustanowione w związku z zawarciem lub w trakcie trwania UL, zachowują swoją skuteczność
aż do wygaśnięcia wierzytelności, które zabezpieczają.
3.
O ile płatność za PL dokonywana jest w częściach, LB poręcza za zobowiązania D do wysokości 125% ceny nabycia PL brutto wskazanej w
SWUL w pkt (IV). OPIS PRZEDMIOTU, a LD może dochodzić od LB spełnienia świadczeń za D w terminie do 36 miesięcy od dnia zawarcia
niniejszej UL.
4.
Dodatkowym zabezpieczeniem UL jest monitoring PL wykonywany przy pomocy lokalizatora GPS. LD jest uprawniony do monitoringu PL
tylko w przypadkach wskazanych w pkt III ust. 3 powyżej.
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VII.
UBEZPIECZENIE
1.
Przez cały czas trwania UL, PL podlega pełnemu ubezpieczeniu zgodnie ze specyfiką PL, co w przypadku PL należącego do grupy środków
transportu oznacza ubezpieczenie OC, AC i NNW, a w przypadku innych PL (tj. niebędących środkami transportu), ubezpieczenie
majątkowe, a dodatkowo po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu UL, PL może podlegać ubezpieczeniu OC lub ubezpieczeniu majątkowemu, jeśli
PL nie jest środkiem transportu, na zasadach określonych w pkt VIII. ust. 7 poniżej. W umowie ubezpieczenia jako właściciel, ubezpieczony
i ubezpieczający będzie każdorazowo wskazany LD, a LB zobowiązany będzie do zwrotu kosztu zapłaconej składki ubezpieczeniowej.
2.
LB ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie wartości PL. Jeżeli PL został ubezpieczony przez LD, LB
zobowiązany jest do należytego wykonania obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków umowy
ubezpieczenia i jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów i pokrycia strat powstałych z tego tytułu, nie objętych ochroną
ubezpieczeniową.
3.
O ile LB w SWUL w pkt (V). UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU wskazał pole POLISA ZEWNĘTRZNA wówczas:
a)
PL podlega ubezpieczeniu przez LB najpóźniej w dniu rejestracji i na jego wyłączny koszt w zakładzie ubezpieczeń wybranym przez
LB, po uprzedniej akceptacji przez LD: okresu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej, szczegółowych warunków umowy ubezpieczenia,
a także zakładu ubezpieczeń i wysokości składki ubezpieczeniowej za wyjątkiem sytuacji, w której LB we Wniosku o zawarcie
ubezpieczenia wnioskował o zapłatę składki przez LD za zwrotem kosztu składki. W takim przypadku zapłaty składki dokonuje LD a
LB zobowiązany jest do zwrotu kosztu składki odpowiednio w 4, 6 bądź 12 ratach oraz zapłaty opłaty dodatkowej zgodnie z Tabelą
Usług Dodatkowych; odmowa akceptacji POLISY ZEWNĘTRZNEJ wskazanej przez LB możliwa jest wyłącznie w sytuacji, w której nie
spełnia ona warunków indywidualnego ubezpieczenia, wskazanych we Wniosku o zawarcie ubezpieczenia;
b)
LB może żądać wydania PL nie wcześniej niż po zaakceptowaniu przez LD warunków POLISY ZEWNĘTRZNEJ oraz po przedłożeniu
dokumentów potwierdzających zawarcie takiego ubezpieczenia lub po objęciu PL ubezpieczeniem zgodnie z lit. d) poniżej;
c)
o ile POLISA ZEWNĘTRZNA nie obejmuje całego okresu trwania umowy, LB zobowiązany jest każdorazowo do przedstawienia LD
oferty zakładu ubezpieczeń oraz pozostałych dokumentów wymaganych przez LD w terminie co najmniej 30 dni przed dniem
wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia; postanowienia lit. a) stosuje się odpowiednio. Po uzyskaniu zgody LD na ubezpieczenie
zewnętrzne, LB na 10 dni przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej przedstawi LD dokumenty potwierdzające przedłużenie
ochrony ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;
d)
niewykonanie przez LB czynności wskazanych w lit. a) – c) powyżej we wskazanych terminach, a także ubezpieczenie PL przez LB na
warunkach odbiegających na niekorzyść ubezpieczonego od zaakceptowanych przez LD, skutkuje objęciem PL ochroną
ubezpieczeniową przez LD na zasadach wskazanych w ust. 4 poniżej;
e)
umowa ubezpieczenia zawarta przez LD pozostaje w mocy nawet w przypadku jednoczesnego ubezpieczenia PL także przez LB.
4.
O ile LB w SWUL w pkt (V). UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU wskazał pole PAKIET LEASINGODAWCY, wówczas LD ubezpieczy PL na koszt
LB w ramach pakietu LD przez cały okres trwania UL. W przypadku ubezpieczeń majątkowych LD ubezpieczy PL na czas trwania UL nie
dłuższy jednak niż 84 miesiące. Ostateczna kwota składki ubezpieczenia wyrażona w SWUL w pkt (V). UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU w
przypadku ubezpieczeń majątkowych ustalona zostanie jako iloczyn % ceny PL zgodnie z fakturą VAT dokumentującą nabycie PL, przy
czym w przypadku, gdy cena wyrażona jest w innej walucie niż PLN do przeliczenia ceny na PLN zastosowany zostanie średni kursu NBP
z dnia wystawienia faktury VAT dokumentującej nabycie PL oraz ilości rozpoczętych lat, na które zawarta została UL zgodnie z pierwszym
harmonogramem. Kwota składki ubezpieczeniowej nie stanowi w takim przypadku elementu raty leasingowej, a kosztami poniesionymi
przez LD z tytułu ubezpieczenia LD będzie obciążał LB z uwzględnieniem stawki bądź zwolnienia od podatku VAT wynikających z
obowiązujących przepisów. W przypadku ubezpieczeń majątkowych w zależności od wskazania w SWUL w pkt (V). UBEZPIECZENIE
PRZEDMIOTU kwotą składki obciążany jest LB jednorazowo bądź rocznie, z zastrzeżeniem, że składką z tytułu ryzyka w montażu LB
zostanie obciążony wyłącznie jednorazowo.
5.
W przypadku nieopłacenia przez LB we właściwym terminie składki ubezpieczenia lub nieprzedłożenia we właściwym terminie LD dowodu
opłacenia składki, zgodnie z ust. 3 lit. b) lub c) powyżej, LD może spełnić to zobowiązanie za LB, a przepis pkt (V) ust. 20 stosuje się
odpowiednio.
6.
LB zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty zaistnienia szkody powiadomić o tym LD oraz postępować
zgodnie z postanowieniami warunków ubezpieczenia i/lub zaleceniami przekazanymi pisemnie lub za pośrednictwem korespondencji
elektronicznej przez LD.
7.
LD nie odpowiada za decyzje ubezpieczyciela związane z likwidacją szkody, które nie wynikają z winy bądź rażącego niedbalstwa LD, a w
razie, gdy ubezpieczyciel w przypadkach, o których mowa powyżej, odmawia wypłaty lub wypłaca odszkodowanie w wysokości niższej od
wartości poniesionej szkody, LD nie jest zobowiązany do dochodzenia zapłaty odszkodowania na drodze sądowej.
8.
W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, zgodnie z odpowiednią decyzją zakładu ubezpieczeń, a także w przypadku utraty PL,
przeznaczenia do kasacji, z wyłączeniem przywłaszczenia w rozumieniu przepisu art. 284 Kodeksu karnego, UL wygasa ze skutkiem
natychmiastowym, a pkt VIII. ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. LB w takim przypadku zobowiązany jest do zwrotu
pozostałości PL w terminie wskazanym przez LD, a w przypadku braku takiego wskazania w terminie 21 dni od daty wydania decyzji przez
zakład ubezpieczeń. Niezwrócenie przez LB pozostałości PL w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim oznaczać będzie złożenie przez
LB LD oferty zakupu tych pozostałości od LD za cenę odpowiadającą wartości pozostałości PL określoną przez ubezpieczyciela w decyzji o
przyznaniu/odmowie przyznania odszkodowania. LD przystąpi do wykonania tej umowy poprzez wystawienie faktury dokumentującej
sprzedaż pozostałości PL w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wskazanego powyżej, a LB zobowiązany będzie do jej przyjęcia.
9.
Po wydaniu przez ubezpieczyciela decyzji w sprawie odszkodowania, o której mowa w ust. 8 i sprzedaży pozostałości PL, LD rozliczy
należności wynikające z UL. O ile otrzymana przez LD kwota odszkodowania, powiększona o cenę netto sprzedaży pozostałości PL i
pomniejszona o sumę kosztów dodatkowych wskazanych w ust. 11 poniżej, jest niższa od sumy wszystkich przewidzianych w UL a
niezapłaconych rat leasingowych:
a)
obliczonych z uwzględnieniem dyskonta według stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych obowiązującej w ostatnim dniu
roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc wygaśnięcia UL – dla UL złotowego,
b)
obliczonych z zastosowaniem kursu sprzedaży waluty z tabeli kursowej Alior Bank S.A. z dnia wygaśnięcia UL oraz z uwzględnieniem
dyskonta według stawki EURIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca
poprzedzającego miesiąc wygaśnięcia UL – dla UL, w których walutą obcą jest EURO,
c)
obliczonych z uwzględnieniem dyskonta według odpowiedniej stawki z dnia zawarcia UL - w przypadku UL zawartych w oparciu o
stałą stopę procentową,
- wówczas LB zobowiązany jest do zapłaty różnicy na rzecz LD. LD może w rozliczeniu kwoty zdyskontowanej ująć kwotę
odpowiadającą WK PL.
10. W przypadku, gdy kwota odszkodowania otrzymana przez LD na podstawie decyzji ubezpieczyciela, o której mowa w ust. 8 powyżej,
powiększona o cenę netto sprzedaży pozostałości PL i pomniejszona o sumę kosztów dodatkowych wskazanych w ust. 11 poniżej, jest
wyższa od sumy wszystkich przewidzianych w UL a niezapłaconych rat leasingowych obliczonych zgodnie z ust. 9 odpowiednio lit. a), b),
lub c), LD na wniosek LB zobowiązany jest do wypłaty na rzecz LB nadwyżki. LD może w rozliczeniu kwoty zdyskontowanej ująć kwotę
odpowiadającą wartości wykupu PL.
11. LB obciążają udokumentowane i uzasadnione koszty poniesione przez LD w związku z dochodzeniem odszkodowania, m.in. koszty
detektywów, rzeczoznawców majątkowych i pełnomocników prawnych oraz koszty poniesione w związku z czynnościami, o których mowa
w pkt VIII. ust. 3 stosowanym odpowiednio.
12. O ile ubezpieczyciel nie wyda decyzji, o której mowa w ust. 9 i 10 powyżej lub nie nastąpi sprzedaż pozostałości PL, w każdym przypadku
w terminie 365 dni od dnia powstania szkody, wówczas LD jest uprawniony do żądania od LB zapłaty należności ustalonych zgodnie z ust.
9 z pominięciem jednak kwoty odszkodowania i/lub ceny sprzedaży pozostałości PL. Po ich wpłacie LD może na żądanie LB dokonać
przelewu wierzytelności wobec ubezpieczyciela na LB.
13. W przypadku wystąpienia szkody częściowej, zgodnie z oceną towarzystwa ubezpieczeniowego, LB jest zobowiązany do naprawy PL, przy
czym warsztat naprawczy wykonując naprawę uszkodzonego PL działa na wyłączne zlecenie LB. Ewentualne koszty przewyższające
wysokość przyznanego odszkodowania pokrywa LB.
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14. LD w przypadku wypłaty odszkodowania w związku ze szkodą częściową może upoważnić LB do odbioru odszkodowania pod warunkiem
braku jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań LB wobec LD.
15. LB wyraża zgodę na udzielenie warsztatowi naprawczemu informacji dotyczących wysokości uzyskanego odszkodowania oraz zobowiązań
LB, na poczet których zostało lub zostanie ono zaliczone.
16. W przypadku niewypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela lub wypłacenia odszkodowania w wysokości niższej niż powstała szkoda,
z przyczyn innych niż leżące po stronie LD, LB jest zobowiązany do wyrównania szkody powstałej w PL.
17. Postanowienia ust. 3 w zakresie wymogu oraz terminu uzyskania zgody od LD przez LB na POLISĘ ZEWNĘTRZNĄ, stosuje się odpowiednio
w razie wniosku LB o zmianę ubezpieczenia z PAKIETU LEASINGODAWCY na POLISĘ ZEWNĘTRZNĄ w trakcie trwania UL.
VIII.
CZAS TRWANIA UMOWY
1.
Niniejsza UL zostaje zawarta na czas oznaczony wskazany w SWUL w pkt (II). PARAMETRY FINANSOWE z chwilą złożenia na niej podpisów
przez obie Strony. UL kończy się z upływem ostatniego dnia miesiąca, za który przypadała płatność ostatniej raty leasingowej.
2.
LD przysługuje prawo rozwiązania UL ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
a)
LB opóźnia się w zapłacie co najmniej jednej raty leasingu mimo wyznaczenia przez LD dodatkowego terminu do zapłaty,
b)
sytuacja finansowa LB pogorszy się znacząco w stosunku do stanu z dnia zawarcia UL w sposób zagrażający zapłacie rat leasingowych
w wysokości i w terminach określonych w UL,
c)
LB zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, stał się podmiotem postępowania naprawczego lub został postawiony w stan
likwidacji,
d)
LB zataił lub podał nieprawdziwe dane dotyczące jego osoby lub prowadzonego przedsiębiorstwa lub PL,
e)
w terminie 90 dni od dnia zawarcia UL nie nastąpi zamówienie i pierwsza płatność za PL,
f)
LB nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia,
g)
LB nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z umów ustanowionych na zabezpieczenie niniejszej UL lub nastąpi
utrata lub zmniejszenie wartości zabezpieczeń do UL i LB nie przedstawi innych równoważnych zabezpieczeń,
h) LB narusza postanowienia UL, w szczególności dotyczące sposobu wykorzystania PL lub w inny sposób naraża na szkodę LD jako
właściciela, po bezskutecznym uprzednim wyznaczeniu LB dodatkowego terminu na piśmie do zaniechania lub usunięcia tych
naruszeń.
3.
W przypadku rozwiązania UL, LB w ciągu 5 dni od daty rozwiązania UL, zwróci PL na własny koszt i ryzyko do siedziby LD lub w miejsce
przez niego wskazane, w stanie nie gorszym niż będącym następstwem normalnego zużycia. LD ma również prawo do natychmiastowego
objęcia w posiadanie PL, bez względu na miejsce jego przechowywania, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody od LB, zaś LB
zobowiązany jest zwrócić LD poniesione udokumentowane i uzasadnione koszty z tego tytułu. W razie zwrotu PL LD służy prawo
zatrzymania ulepszeń bez zwrotu ich wartości na rzecz LB albo żądania od LB przywrócenia stanu poprzedniego, w tym przez podmiot
trzeci na koszt LB, chyba że koszt takich działań przewyższałby szacunkową wartość ulepszenia.
4.
W przypadku rozwiązania UL LD ma także prawo żądania zapłaty sumy: wszystkich przewidzianych UL rat leasingowych począwszy od
pierwszej raty przypadającej po terminie rozwiązania UL, obliczonych z uwzględnieniem dyskonta według stawki odpowiednio WIBOR dla
PLN lub EURIBOR dla EUR, w każdym przypadku dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca
poprzedzającego miesiąc rozwiązania UL oraz wszelkich pozostałych należności związanych z UL, w szczególności rat przypadających do
zapłaty przed datą rozwiązania UL a nieopłaconych, zaległych odsetek od nieterminowych płatności, kar i innych, w tym kosztów, o których
mowa w ust. 3 oraz zryczałtowanej opłaty w wysokości 100 zł z tytułu demontażu lokalizatora GPS.
5.
Należności ustalone na zasadach zgodnie z ust. 4 powyżej zostaną pomniejszone odpowiednio o wartość netto (tj. bez podatku VAT)
uzyskaną ze sprzedaży PL lub wartość netto PL ustaloną przy przekazaniu PL osobie trzeciej lub wartość rynkową netto przyjętą w
przypadku przejęcia PL na potrzeby własne LD, po potrąceniu kwoty netto uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych
przez LD w związku z odebraniem PL, jego wyceną, naprawą, usunięciem oznaczeń LB, ubezpieczeniem, przechowaniem, konserwacją lub
sprzedażą czy innymi.
6.
W przypadku, gdy PL – w ciągu 365 dni od daty rozwiązania UL – nie zostanie odzyskany przez LD lub nie zostanie sprzedany albo
przekazany do używania innemu LB, jak również nie został przejęty na potrzeby własne LD, to niezależnie od przyczyn takiego stanu
rzeczy (chyba, że leżą one po stronie LD), LD nie pomniejszy należności na zasadach i w sposób wskazany w ust. 5, przy czym zachowuje
prawo do powiększenia kwoty określonej zgodnie z ust. 4 powyżej o kwoty: wyceny, naprawy, usunięcia oznaczeń LB, ubezpieczenia,
przechowania i konserwacji czy inne, niezależnie od wszelkich innych wymagalnych wierzytelności LD wobec LB.
7.
Pomimo rozwiązania UL, do dnia zbycia PL, oddania go przez LD do używania osobie trzeciej lub przejęcia na potrzeby własne co powinno
nastąpić w jak najszybszym terminie, LD może obciążyć LB kosztami związanymi z ubezpieczeniem PL, kosztami podatku od środków
transportu, kosztami przygotowania PL do sprzedaży, kosztami okresowych badań technicznych oraz innymi kosztami związanymi z
posiadaniem PL.
8.
LB nie przysługuje prawo wypowiedzenia czy rozwiązania niniejszej UL z zastrzeżeniem, że sytuację, w której LB przekazał w trakcie
trwania UL posiadanie PL na rzecz LD uznaje się za rozwiązanie UL z winy LB a przepisy powyższe stosuje się odpowiednio.
IX.
ZAKOŃCZENIE UMOWY LEASINGU
1.
Po prawidłowym zakończeniu UL (np. po zakończeniu okresu, na jaki UL została zawarta) i wywiązaniu się przez LB ze wszystkich
wynikających z niej zobowiązań wobec LD, a także wpłaty kaucji na zabezpieczenie WK w terminie 7 dni od daty wymagalności
przedostatniej raty, LB uzyskuje prawo do żądania przeniesienia własności PL na LB za cenę odpowiadającą WK, wskazanej w SWUL w
pkt (II). PARAMETRY FINANSOWE.
2.
Kaucja, o której mowa w ust. 1 powyżej może być zaliczona przez LD na poczet wymagalnych należności LD wobec LB z jakiegokolwiek
tytułu lub stosunku prawnego, w tym odsetek z tytułu opóźnień. W takim przypadku LB jest zobowiązany do uzupełnienia wysokości
kaucji.
3.
Sprzedaż PL po zakończeniu UL na rzecz LB następuje z wyłączeniem wszelkich przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Wraz z PL LD sprzeda LB urządzenie lokalizujące GPS po cenie wskazanej w Tabeli Usług Dodatkowych.
4.
O ile nie zostaną spełnione warunki do nabycia PL przez LB zgodnie z ust. 1 powyżej, LB zobowiązany jest zwrócić PL w terminie 3 dni od
dnia zakończenia UL na własny koszt i ryzyko do siedziby LD lub w miejsce przez niego wskazane, w stanie nie gorszym niż będącym
następstwem normalnego zużycia. W takim przypadku LD ma prawo obciążyć LB, najpóźniej w miesiącu następującym po miesiącu
wymagalności ostatniej raty, dodatkową opłatą leasingową w wysokości 75% WK.
5.
LD, na wniosek LB może wyrazić zgodę na wcześniejsze zakończenie niniejszej UL, które nastąpi na warunkach zaproponowanego przez
LD rozliczenia.

X.
1.
2.

3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
LB na żądanie LD umożliwi kontrolę przedmiotu leasingu oraz sytuacji finansowej i prawnej w swoim przedsiębiorstwie lub w miejscu, w
którym znajduje się PL, jak również prześle swoje sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe (wg wzorów określonych przez LD) lub
dokumenty ubezpieczeniowe.
Korespondencja między Stronami kierowana będzie pisemnie lub elektronicznie na adres wskazany w komparycji UL. W przypadku zmiany
adresu do doręczeń, Strona której zmiana dotyczy, powiadomi drugą Stronę niezwłocznie o tej zmianie. W sytuacji, gdy doręczenie
pisemnej korespondencji na wyżej wskazany adres nie jest możliwe, z uwagi na to, że jest on nieaktualny, a przesyłka powraca z adnotacją
„adresat nieznany” lub „adresat wyprowadził się”, LD może ponowić próbę doręczenia korespondencji na aktualny adres korespondencyjny
LB widniejący w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Skutek doręczenia wywołuje doręczenie pisma w taki sposób, że LB mógł się zapoznać z jego treścią. W szczególności doręczenie może
wywołać powyższy skutek:
a)
w dniu dostarczenia listu odbiorcy lub dorosłemu domownikowi, bądź w dniu odmowy jego przyjęcia, bądź w ostatnim dniu ważności
drugiego awizowania jego dostarczenia – w przypadku nie podjęcia listu w terminie;
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b)
c)

jeżeli została dostarczona przez posłańca – w dniu dostarczenia,
jeżeli została wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej - z chwilą uzyskania przez nadawcę potwierdzenia prawidłowej
transmisji lub z chwilą wprowadzenia korespondencji do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga Strona mogła
zapoznać się z treścią korespondencji.
4.
W razie opóźnienia w zwrocie PL, LD zastrzega sobie prawo do naliczenia kary za bezumowne korzystanie z PL w wysokości 0,5% ceny
nabycia brutto tego PL zgodnie z informacją zawartą w SWUL w pkt (IV). OPIS PRZEDMIOTU, za każdy dzień opóźnienia.
5.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia UL dla swej ważności wymagają pisemnego uzgodnienia obu Stron, chyba że o zmiany takie wnioskuje LB
i LD się na nie godzi, a zmiany te nie dotyczą daty spłaty ani wysokości rat.
6.
W razie wejścia w życie zmian w prawie skutkujących zmianą obciążeń podatkowych lub wprowadzeniem dodatkowych opłat lub podatków
od umów leasingu lub ich przedmiotów, pozostałe do spłacenia raty leasingowe ulegają odpowiedniej zmianie. W przypadku zmiany prawa
lub wydania wiążących interpretacji przez odpowiednie organy administracji publicznej działających wstecz, LD przeniesie na LB obowiązek
wniesienia stosownej dopłaty.
7.
Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy, których właściwość zostanie ustalona zgodnie z zasadami określonymi w
Kodeksie postępowania cywilnego.
8.
Niniejsze OWUL stanowią integralną część UL.
9.
LD oświadcza, że nie korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym, o których mowa w art. 17b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
10. LB oświadcza, że wszelkie środki finansowe przeznaczone przez niego na spłatę zobowiązań wynikających z UL pochodzą z legalnych źródeł
i nie są środkami pochodzącymi z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego. Jednocześnie LB wyraża zgodę na realizację
przez LD wszelkich zobowiązań nałożonych na LD przez ustawę z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu i w związku z takimi działaniami LD nie będzie podnosił wobec niego jakichkolwiek roszczeń lub zarzutów.
XI.

KLAUZULA AWARYJNA (BMR)

Rozporządzenie BMR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych
jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające
dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.
Wskaźnik - oznacza stosowany w Umowie: (I) wskaźnik referencyjny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia BMR lub (II) indeks w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia BMR.
Wskaźnik Alternatywny – oznacza wskaźnik mający zastąpić Wskaźnik na wypadek wystąpienia Zdarzenia Regulacyjnego, mający wpływ na sposób
działania Wskaźnika wykorzystywanego w umowach z Klientami AL, spełniający te same funkcje i wymogi co Wskaźnik. Wskaźnik Alternatywny może
zostać wskazany w Umowie lub odpowiednim wzorcu umownym, w przepisach prawa, lub być zarekomendowany bądź wskazany przez Administratora
lub inny właściwy organ nadzoru lub administracji publicznej.
Administrator – podmiot, który sprawuje kontrolę nad opracowywaniem Wskaźnika zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu BMR.
Zdarzenie Regulacyjne (lub Zdarzenie) – oznacza sytuację, w której: (I) Wskaźnik lub Administrator takiego Wskaźnika zgodnie z informacjami
podanymi do publicznej wiadomości przez organy nadzoru lub administracji publicznej nie spełnia lub przestał spełniać wymogi (w tym wymogi w
zakresie uzyskania stosownych zezwoleń do publikacji Wskaźnika) wynikające z mających zastosowanie przepisów prawa lub (II) z aprzestano
publikowania, opracowywania Wskaźnika lub usunięto Wskaźnik z właściwego rejestru lub (III) decyzja właściwych organów w zakresie dotyczącym
odmowy udzielenia zezwolenia do publikacji Wskaźnika stała się skuteczna lub nadszedł termin utraty uprawnienia do publikacji danego Wskaźnika
wskazany w decyzji właściwego organu. Początkiem Zdarzenia Regulacyjnego jest pierwszy dzień wystąpienia sytuacji, o których mowa w pkt (I)(III) powyżej.
Istotna Zmiana Wskaźnika (lub Istotna Zmiana) – oznacza zdefiniowaną przez Administratora istotną zmianę w stosowanej metodzie wyznaczania
Wskaźnika, o której każdorazowo powiadamia Administrator zgodnie z art. 13 Rozporządzenia BMR.
1. W przypadku wystąpienia Zdarzenia Regulacyjnego, zastosowanie znajdzie ostatnia wartość Wskaźnika, która była publikowana przez
Administratora. W przypadku, gdy okres od początku Zdarzenia Regulacyjnego trwa dłużej niż 5 dni roboczych, od kolejnego dnia AL w zastępstwie
Wskaźnika stosuje Wskaźnik Alternatywny według następującej kolejności:
1) AL stosuje Wskaźnik Alternatywny wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;
2) jeżeli zastosowanie Wskaźnika Alternatywnego w sposób o którym mowa w pkt 1) nie jest możliwe, stosuje się Wskaźnik Alternatywny wskazany
przez właściwy organ nadzoru lub administracji publicznej;
3) jeżeli zastosowanie Wskaźnika Alternatywnego w sposób o którym mowa w pkt. 1-2) nie jest możliwe, stosuje się Wskaźnik Alternatywny wskazany
przez dotychczasowego Administratora ;
4) jeżeli zastosowanie Wskaźnika Alternatywnego w sposób o którym mowa w pkt 1-3) nie jest możliwe, stosuje się bieżącą referencyjną (główną)
stopę procentową banku centralnego właściwego dla danej waluty i Wskaźnika, skorygowaną o średnią arytmetyczną z różnic, jakie występowały
pomiędzy Wskaźnikiem, którego dotyczy Zdarzenie Regulacyjne, a wyżej wymienioną stopą procentową banku centralnego, publikowanymi w okresie
12 miesięcy poprzedzających wystąpienie Zdarzenia Regulacyjnego. Przez skorygowanie należy rozumieć podwyższenie stopy banku centralnego o
wartość średniej arytmetycznej (ustalonej w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym), jeżeli wartość tej średniej jest dodatnia, albo
obniżenie stopy banku centralnego o wartość średniej arytmetycznej (ustalonej w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym), jeżeli wartość
tej średniej jest ujemna.
2. Wraz z rozpoczęciem stosowania Wskaźnika Alternatywnego zgodnie z ust. 1 lub Wskaźnika którego dotknęła Istotna Zmiana, AL (zgodnie z
określonym w pkt VI ust 1 SWUL sposobem doręczania) przekazuje do wiadomości Klientów informację o rozpoczęciu stosowania Wskaźnika
Alternatywnego lub Wskaźnika po Istotnej Zmianie. AL wskazuje uzasadnienie wyboru Wskaźnika Alternatywnego oraz informacje o wartości
zastosowanego Wskaźnika Alternatywnego i ewentualnego skorygowania Wskaźnika Alternatywnego.
3. W przypadku wystąpienia Istotnej Zmiany Wskaźnika, AL stosuje od dnia następującego po dniu wystąpienia Istotnej Zmiany Wskaźnika Wskaźnik
uwzględniający istotną zmianę tego Wskaźnika oraz wartość korekty tego Wskaźnika wskazaną przez Administratora. Jeżeli Admini strator nie podał
wartości korekty podlegającej zastosowaniu, AL zastosuje Wskaźnik uwzględniający istotną zmianę tego Wskaźnika skorygowaną o średnią
arytmetyczną z różnic, jakie występowały pomiędzy Wskaźnikiem, którego dotyczy Istotna Zmiana, a Wskaźnikiem uwzględniającym istotną zmianę,
publikowanymi w okresie 12 miesięcy poprzedzającym wystąpienie Istotnej Zmiany. Przez skorygowanie należy rozumieć podwyższen ie Wskaźnika
uwzględniającego istotną zmianę o wartość średniej arytmetycznej (ustalonej w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym), jeżeli wartość
tej średniej jest dodatnia, albo obniżenie Wskaźnika uwzględniającego istotną zmianę o wartość średniej arytmetycznej (ustalonej w sposób, o
którym mowa w z zdaniu poprzedzającym), jeżeli wartość tej średniej jest ujemna.
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4. W przypadku, gdy AL poweźmie informacje o ustąpieniu Zdarzenia Regulacyjnego, które nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od daty Zdarzenia
Regulacyjnego, AL powróci do stosowania Wskaźnika pierwotnie określonego w Umowie. AL niezwłocznie informuje klienta o powrocie do pierwotnych
zasad określonych w Umowie.

XII.
DODATKOWE OŚWIADCZENIE LB:
LB upoważnia LD, na wypadek rozwiązania/wygaśnięcia niniejszej UL i niezwrócenia PL w uzgodnionym terminie, do wejścia do
pomieszczeń LB, a także innych pomieszczeń użytkowanych przez LB na podstawie odmiennych tytułów prawnych i objęcia w
posiadanie PL, również za pośrednictwem upełnomocnionych osób trzecich.

MIEJSCOWOŚĆ__________________DATA _____________
PODPIS OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI LB POTWIERDZAJĄCY ZAPOZNANIE SIĘ Z OWUL

________________________________________________________________________________

PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ UMOWĘ (WRAZ Z OWUL)
Oświadczam, że podpisy zostały złożone w mojej obecności, a tożsamość osób podpisujących sprawdzona na podstawie przedstawionych
dokumentów tożsamości.
Imię i nazwisko

Miejscowość

Data

Podpis
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