Załącznik do Umowy Leasingu Operacyjnego nr [numer umowy]

OGÓLNE WARUNKI UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO
Art. 1. Definicje
Wyrażenia pisane poniżej wielką literą, używane w treści Umowy Leasingu lub w treści innych
dokumentów związanych z Umową Leasingu, mają następujące znaczenia:
1. Dostawca lub D – oznacza podmiot wskazany przez K, od którego F nabywa PL;
2. F – oznacza Finansującego;
3. K – oznacza Korzystającego;
4. Kaucja Gwarancyjna lub KG – oznacza kwotę równą WK brutto, wpłacaną przez K na rzecz F
tytułem kaucji zwrotnej, na warunkach określonych w Art. 7 §4 pkt 4 OWUL;
5. Koszty Refinansowania – oznaczają obliczaną przez F stawkę procentową odzwierciedlającą
finansowy koszt pozyskiwania i obsługi przez F środków finansowych na potrzeby finansowania
świadczonych przez F usług pozostających w przedmiocie jego działalności. Koszty te obliczane
są każdorazowo na przedostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego i pozostają aktualne
przez cały kolejny miesiąc kalendarzowy. Koszty Refinansowania obliczane będą każdorazowo
odrębnie dla każdej Waluty UL i stosownie do okresu odsetkowego. Wyliczając Koszty
Refinansowania uwzględnia się jedynie nadwyżkę ponad wysokość Stopy Bazowej przyjętej w UL
i obowiązującej każdorazowo w dniu wyliczenia Kosztów Refinansowania;
6. Kwota Zdyskontowana – oznacza sumę zdyskontowanych WK oraz OOL netto, których termin
płatności nie nastąpił do dnia wygaśnięcia lub wypowiedzenia UL. Dla dyskontowania stosuje się
formułę odsetek składanych dla okresów takich, jak ustalone w UL okresy dla wnoszenia OOL oraz
stawkę Stopy Bazowej obowiązującą w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego
miesiąc, w którym doszło do wygaśnięcia lub wypowiedzenia UL, przy czym w przypadku
wypowiedzenia UL stosuje się 0,7 Stopy Bazowej;
7. Naprawiający – oznacza podmiot dokonujący naprawy PL w przypadku zaistnienia Szkody
Częściowej;
8. Okres Rozrachunkowy – oznacza miesiąc kalendarzowy, przy czym pierwszy Okres
Rozrachunkowy rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu WOU;
9. Okres Umowy Leasingu – oznacza czas na jaki została zawarta UL; rozpoczyna się z dniem
zawarcia UL, a kończy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada płatności ostatniej
OOL.
10. Okresowa Opłata Leasingowa lub OOL – oznacza płatną w Okresach Rozrachunkowych część
wynagrodzenia F za oddanie PL do używania i pobierania pożytków;
11. Roczna Opłata Administracyjna lub ROA – oznacza wskazaną w Postanowieniach
dodatkowych UL opłatę wnoszoną przez K na rzecz F za czynności związane z administrowaniem
UL;
12. OWUL – oznacza niniejsze Obowiązujące Warunki Umowy Leasingu. W przypadku
sprzeczności między postanowieniami Art. 8 OWUL z pozostałymi postanowieniami OWUL, w
zakresie powstałej sprzeczności stosuje się postanowienia Art. 8 OWUL;
13. Protokół Odbioru – oznacza dokument, który podpisany przez K, potwierdza wydanie PL przez
D w związku z USD oraz tym samym wydanie PL K do używania i pobierania pożytków w oparciu
o UL. Brak Protokołu Odbioru nie uniemożliwia ustalenia przez F, w oparciu o inne okoliczności,
że do wydania PL faktycznie doszło;
14. Przedmiot Leasingu lub PL – oznacza wybrane przez K i wskazane w UL podlegające
amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne;
15. Stopa Bazowa - oznacza stawkę procentową, będącą jednym z elementów kalkulacji
wynagrodzenia F, z tym, że w przypadku gdy wysokość OOL jest zmienna, wówczas Stopa
Bazowa jest równa Stopie referencyjnej NBP zaś wysokość OOL jest zależna od wysokości Stopy
Bazowej obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego termin zapłaty danej OOL;
16. Strony – oznacza Finansującego (F) i Korzystającego (K) będących stronami Umowy
Leasingu;
17. Szkoda Całkowita – oznacza uszkodzenie PL na tyle poważne, że jego naprawa jest
niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, biorąc pod uwagę ocenę towarzystwa
ubezpieczeniowego;
18. Szkoda Częściowa – oznacza uszkodzenie PL każde inne niż Szkoda Całkowita;
19. Umowa Leasingu lub UL – oznacza niniejszą umowę leasingu wraz ze wszystkimi załącznikami
stanowiącymi jej integralną część;
20. Umowa Sprzedaży z Dostawcą lub USD – oznacza umowę zawartą pomiędzy F i D, na mocy
której F nabywa PL od D, na warunkach wskazanych i akceptowanych przez K. Wskazane w USD
warunki nabycia PL stanowią integralną część UL. Za USD uważa się także umowę sprzedaży
zawartą uprzednio przez K z D, po podpisaniu przez Strony i D aneksu, na podstawie którego F
wstępuje w prawa i obowiązki kupującego. Zakres niniejszej definicji obejmuje także umowy
zawarte przez F takie m.in. jak umowy dostawy, o świadczenie usług, zlecenia, o dzieło, licencyjne
i inne o podobnych charakterze, niezbędne dla zapewnienia PL zgodnego z wyborem K oraz
umowy zawierane w drodze zamówienia wysłanego przez F do D przystępującego następnie do
jego realizacji zgodnie z Art. 3 §1 pkt 11 OWUL;
21. Wartość Końcowa lub WK – oznacza cenę sprzedaży PL K, jeżeli taka umowa sprzedaży, po
upływie Okresu Leasingu, zostanie zawarta, płatną do dnia zakończenia UL;
22. Wartość Przedmiotu Leasingu lub Wartość Początkowa – oznacza kwotę netto ustaloną
zgodnie z obowiązującymi przepisami według udokumentowanych kosztów nabycia PL przez F;
23. Wpłata Własna – oznacza sumę zaliczek lub zadatków wpłacanych przez K bezpośrednio do
D na poczet ceny sprzedaży PL;
24. Wstępna Opłata Leasingowa lub WOL – oznacza świadczenie pieniężne K wliczane do
wynagrodzenia należnego F z tytułu UL, którego wysokość określona jest w UL.;
25. Wstępny Okres Używania lub WOU – oznacza okres pomiędzy dniem odbioru PL przez K lub
w przypadku pojazdów – okres pomiędzy dniem ich rejestracji we właściwym organie rejestrowym
a ostatnim dniem miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawienia faktury obejmującej pierwszą
OOL.
26. Tabela Opłat i Prowizji lub TOiP – oznacza wykaz opłat za czynności dodatkowe, opłaty i usługi,
które nie są objęte ROA;
27. OWOU – oznacza opłatę za WOU.
Art. 2. Przedmiot Umowy Leasingu
1. Przedmiotem UL jest oddanie K przez F PL, nabytego na podstawie USD, do używania i

pobierania pożytków, na czas oznaczony, w zamian za wynagrodzenie w wysokości i terminach
wynikających z UL.
2. Wynagrodzenie od K na rzecz F w związku z zawarciem niniejszej UL obejmuje: WOL, OOL,
KG, ROA i inne należności wskazane w OWUL.
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Art. 3. Przedmiot Leasingu
§ 1. Nabycie i odbiór Przedmiotu Leasingu
1. Zawarcie USD następuje po zapłacie przez K ROA oraz WOL, ustanowieniu wymaganych UL
zabezpieczeń oraz zrealizowaniu dodatkowych zobowiązań K wymienionych w Art. 8 OWUL (jeżeli
Art. 8 OWUL kreuje je po stronie K z terminem realizacji przed zawarciem USD) . Obowiązki te
zastrzeżone są na korzyść F, wobec czego, F jest uprawniony zawrzeć USD mimo ich
niespełnienia przez K. K upoważnia F do: (a) przekazania D, w jego imieniu, upoważnienia do
zwrotu Wpłaty Własnej na rzecz F oraz (b) zaliczenia Wpłaty Własnej przez F na poczet ROA lub
WOL (przekaz). Obowiązek zwrotu F Wpłaty Własnej, F może skompensować z obowiązkiem
zapłaty D ceny sprzedaży PL.
11. K gwarantuje, że jednostronne zamówienie wysłane przez F do D, zgodne z warunkami
wskazanymi w UL, zostanie przez D zaakceptowane, warunki te zostały bowiem ustalone między
K i D, a po otrzymaniu takiego zamówienia D przystąpi do jego realizacji zgodnie z tymi warunkami.
2. Na K spoczywa ryzyko i odpowiedzialność za wybór PL i D, warunki USD oraz sposób jej
realizacji przez D, właściwości PL oraz zakres gwarancji i rękojmi jakimi objęty jest PL. K jest
odpowiedzialny względem F, że polisa OC dotycząca PL będzie w chwili jego nabycia opłacona w
całości lub – w przypadku gdy polisa ta przewiduje płatność składki ubezpieczeniowej w ratach –
wymagalność kolejnej raty przypadać będzie najwcześniej po upływie 1 miesiąca pd daty zakupu
PL przez F. W przypadku gdy wskutek nie spełnienia powyższego warunku F będzie zobowiązany
do zapłaty nie opłaconej części składki ubezpieczeniowej, K zobowiązany jest do jej zwrócenia F
na jego pierwsze żądanie.
3. F upoważnia i zobowiązuje K do dokonania w jego imieniu odbioru PL i podpisania Protokołu
Odbioru w ramach USD. K, działając na własny koszt i ryzyko, zobowiązany jest do dokonania
odbioru PL z zachowaniem należytej staranności i uwzględnieniem warunków USD. K ma
obowiązek dostarczenia do siedziby F Protokołu Odbioru e-mailem pod adres leasingpl@cofidis.pl
w dniu odbioru PL oraz listem poleconym wysłanym nie później niż 3 dni po dacie odbioru PL.
Niedostarczenie F Protokołu Odbioru w powyższym trybie wyłącza obowiązek lecz nie prawo F do
ubezpieczenia PL zgodnie z Art. 4 §1 pkt 1 i 2 OWUL, w okresie od faktycznego wejścia K w
posiadanie PL do dnia dostarczenia F Protokołu Odbioru. Jeżeli w Protokole Odbioru nie zostanie
wskazana faktyczna data odbioru PL, wówczas na potrzeby ustalenia długości WOU oraz na
potrzeby ewidencji PL w środkach trwałych F, za datę odbioru przyjmuje się datę dokonania lub
zakończenia dostawy wskazaną na fakturze obejmującej całą lub ostatnią część ceny PL, a w
przypadku jej braku datę wystawienia tej faktury.
4. Strony ustalają, że korzyści i ciężary związane z PL oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej
utraty lub uszkodzenia przechodzą na K z chwilą ich przejścia na F jako kupującego PL. Z chwilą
zawarcia USD na K przechodzą uprawnienia z tytułu wad PL, z wyjątkiem uprawnienia do
odstąpienia od USD. Nie uchybia to innym uprawnieniom F z tytułu niewykonania lub
niewłaściwego wykonania USD
5. W przypadku gdy w związku z zakupem PL, F będzie zobowiązany do zapłacenia podatku od
czynności cywilnoprawnych, K zostanie obciążony kwotą tego podatku.
§ 2. Inne prawa i obowiązki Stron dotyczące Przedmiotu Leasingu
1. K jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko: używać, zachować w stanie niepogorszonym
(niewykraczającym poza normalne zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji), naprawiać
(niezależnie od ewentualnego pokrycia kosztów tej naprawy przez ubezpieczyciela), chronić i
zabezpieczać PL, zgodnie z jego właściwościami, normami i instrukcjami producenta lub D,
przepisami i zwyczajami, wymaganiami ubezpieczyciela oraz warunkami USD czy gwarancji.
Jeżeli koszty tych działań zostaną poniesione przez F, K będzie zobowiązany do ich zwrotu.
Wszelkie konsekwencje związane z uchybieniem jakiemukolwiek z powyższych obowiązków – w
szczególności mogące wystąpić na etapie postępowania odszkodowawczego – ponoszone są
przez K i nie będzie on wywodził wobec F jakichkolwiek roszczeń wynikających z tytułu kosztów i
strat poniesionych z powodu takich uchybień.
2. Wszelkie przeglądy i naprawy PL powinny być dokonywane przez K w autoryzowanych stacjach
obsługi, zaakceptowanych przez F, właściwych dla PL oraz w sposób zgodny z warunkami
określonymi w USD, dokumentach gwarancyjnych, a także zgodnie z wymaganiami
ubezpieczyciela ubezpieczającego PL. F nie ma obowiązku dostarczania zastępczego PL.
3. F nie może zakłócać posiadania PL przez K, F ma jednak prawo do inspekcji stanu PL, miejsca
jego używania lub znajdowania się oraz sprawdzania stanu jego zabezpieczenia przed utratą lub
uszkodzeniem, zaś K zobowiązany jest do udostępnienia PL na potrzeby takiej inspekcji w sposób
i w terminie wskazanym przez F, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
4. K ponosi wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody spowodowane przez PL lub
w związku z jego posiadaniem lub używaniem.
5. Zmiana przeznaczenia lub substancji PL, sposobu i miejsca jego używania lub przechowywania,
oddanie PL do używania osobie trzeciej lub obciążenie go jakimikolwiek prawami osób trzecich
wymaga zgody F z tym, że nie wymaga uzyskania zgody oddanie PL do używania członkowi
najbliższej rodziny, pracownikom lub współpracownikom K w związku z prowadzoną przez niego
działalnością gospodarczą. Ewentualna zgoda F może być cofnięta. PL winien być eksploatowany
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Oddanie PL do używania członkowi
najbliższej rodziny, osobie trzeciej czy pracownikom lub współpracownikom K nie zwalnia K z
jakichkolwiek obowiązków wynikających z UL, w tym w zakresie ubezpieczenia PL, a działania lub
zaniechania osoby używającej PL traktowane są jak działania lub zaniechania własne K. Wszelkie
koszty działań windykacyjnych dotyczące PL, wymienionych w niniejszym punkcie, ponosi
wyłącznie K i z tego tytułu nie będzie on wnosił jakichkolwiek roszczeń względem F.
6. K pisemnie zawiadomi F o wszelkich istotnych uszkodzeniach lub awariach PL oraz o miejscu,
w którym znajduje się wówczas PL, w terminie trzech dni od dnia zaistnienia takiej sytuacji.
7. K zobowiązuje się do ponoszenia bezpośrednio wszelkich podatków, opłat i innych ciężarów
związanych z własnością, posiadaniem lub użytkowaniem PL (w szczególności: mandatów, opłat
związanych z przejazdem płatnymi drogami czy parkowaniem, rejestracją czy przerejestrowaniem,
wydania naklejek legalizacyjnych lub tablic rejestracyjnych, abonamentu RTV), nawet jeżeli nie
zostały wprost wskazane w UL. Jeżeli F poniesie wyżej wymienione koszty, K zobowiązany jest
zwrócić je F na podstawie odrębnie wystawionej faktury. Kwota tych kosztów zostanie
powiększona o podatek VAT według właściwej stawki.
8. F, w celu realizacji przez K zobowiązań wynikających z UL, w tym w szczególności zobowiązań
wynikających z pkt 7 powyżej, każdorazowo przekaże informacje o K, w zakresie zawartym w
komparycji UL, w tym w szczególności podmiotom, które wskazując na powstanie obowiązku
zapłaty należności wskazanych w Art. 3 §2 pkt 7 OWUL, poproszą o takie dane lub wezwą F do
ich zapłaty.
9. Jeżeli poniesione przez F koszty związane z własnością, posiadaniem lub użytkowaniem PL
będą obejmowały podatek od towarów i usług lub podatek o podobnym charakterze zapłacony
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zgodnie z właściwymi przepisami poza Polską, wówczas F ma prawo obciążyć K doliczając do
kwoty kosztu brutto podatek VAT właściwy dla danej usługi w kraju, nie korzystając ze zwrotu
podatku za granicą.
Art. 4. Ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Przez cały czas posiadania PL przez K, K ubezpiecza PL we własnym imieniu i na swój koszt u
jednego ze wskazanych przez F ubezpieczycieli i na warunkach zaakceptowanych przez F.
Umowa ubezpieczenia indywidualnego PL zawierana jest pomiędzy ubezpieczycielem a K. W
każdym przypadku ubezpieczonym, w odniesieniu do umowy ubezpieczenia PL zawartej przez K,
pozostaje F. K jest zobowiązany do zapłaty na rzecz ubezpieczyciela wszelkich opłat i składek
ubezpieczeniowych należnych z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia PL.
2. Za uprzednią zgodą F - co do której K złoży wniosek nie później niż dzień roboczy wcześniej PL może zostać ubezpieczony u ubezpieczyciela wskazanego przez K, na warunkach
zaakceptowanych przez F. W takim wypadku K zobowiązany jest do zapłaty opłaty dodatkowej za
wydanie zgody przez F, w wysokości wynikającej z Wykazu Opłat i Usług Dodatkowych, o którym
mowa w art 9. ust. 11 OWUL. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie również w sytuacji
wskazanej w ust. 4 poniżej.
3. K zobowiązany jest do doręczenia F kopii polisy ubezpieczeniowej za pierwszy roczny okres
ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki ubezpieczeniowej w całości, najpóźniej w dniu
odebrania PL przez K do używania, pod rygorem ubezpieczenia PL przez F na koszt K i na
warunkach wybranych przez F. W przypadku, gdy polisa przewiduje płatność składki
ubezpieczeniowej w ratach, F może na koszt K dopłacić niezapłaconą jeszcze część składki
ubezpieczeniowej, nawet jeśli nie jest ona jeszcze wymagalna i obciążyć nią K.Nie później niż na
7 dni przed końcem ubezpieczenia, K zobowiązany jest do ubezpieczenia PL we własnym imieniu
i na swój koszt u jednego ze wskazanych przez F ubezpieczycieli i na warunkach
zaakceptowanych przez F na kolejny okres roczny i w tym samym terminie zobowiązany jest on
do doręczenia F kopii polisy ubezpieczeniowej dotyczącej kolejnego okresu wraz z dowodem
zapłaty składki ubezpieczeniowej w całości, pod rygorem dokonania ubezpieczenia przez F i
obciążenia jego kosztami K. Niezawarcie umowy ubezpieczenia przez K w wymaganym terminie
lub niedostarczenie do F wymaganych dokumentów uprawnia F do ubezpieczenia PL na koszt K,
w dowolnym zakładzie ubezpieczeń. W sytuacji gdy PL zostanie jednocześnie ubezpieczony przez
obie strony umowy, umowa zawarta przez F pozostaje w mocy.
4. PL ubezpieczany jest w zakresie pełnych ryzyk majątkowych tj. m.in. kradzieży i wandalizmu,
ognia i innych zdarzeń losowych, do pełnej wartości rynkowej, o ile szczegółowe warunki
ubezpieczenia nie stanowią inaczej.). W odniesieniu do pojazdów mechanicznych podlegają one
ubezpieczeniu w zakresie OC i AC, z tym, że jeżeli PL nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia
OC w myśl obowiązujących przepisów, a obowiązek taki powstaje wyłącznie wskutek
wprowadzenia PL do ruchu, do K ponosi odpowiedzialność za spełnienie obowiązku
ubezpieczenia w tym zakresie.
5. K ma obowiązek wykonania wszelkich czynności wymaganych na podstawie zapisów umowy
ubezpieczenia, ogólnych warunków ubezpieczeń lub przepisów prawa niezbędnych w celu:
ratowania PL oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jak najszybszego
przeprowadzenia przez ubezpieczyciela postępowania zmierzającego do likwidacji powstałej
szkody oraz - w przypadku zaistnienia Szkody Częściowej PL - jak najszybszej jego naprawy. F
nie ponosi odpowiedzialności za termin i sposób likwidacji szkody przez ubezpieczyciela oraz za
ewentualną odmowę likwidacji szkody.
6. Warunki umów ubezpieczeniowych zawieranych przez F, zarówno w imieniu własnym, jak i w
imieniu K, nie wymagają akceptacji K, a ich treść nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek
roszczeń K wobec F. K przy podpisaniu UL otrzymuje wyciąg warunków ubezpieczenia oraz
zobowiązany jest do ich przestrzegania.
§ 2. Zasady rozliczenia Szkód Częściowych
1. Likwidacja szkody będzie następowała bezgotówkowo, tj. poprzez wypłatę odszkodowania
przez ubezpieczyciela bezpośrednio na rzecz Naprawiającego po udokumentowanym dokonaniu
naprawy lub, wyłącznie za zgodą F, w inny sposób. O sposobie rozliczenia decyduje F.
2. W przypadku zgody F na rozliczenie gotówkowe, przekazanie K otrzymanej przez F kwoty
odszkodowania K uzależniane jest od przedłożenia F przez K: kopii faktury otrzymanej od
Naprawiającego w związku z dokonaną naprawą, dokumentacji potwierdzającej usunięcie Szkody
Częściowej oraz potwierdzenia przeprowadzenia badania technicznego PL, jeśli obowiązek
przeprowadzenia takiego badania wynika z warunków umowy ubezpieczenia lub przepisów prawa.
F może ponadto uzależnić przekazanie K kwoty otrzymanego odszkodowania dodatkowo od
okazania dowodu zapłaty przez K na rzecz Naprawiającego całości należności objętej fakturą
otrzymaną przez K od Naprawiającego w związku z dokonaną naprawą. Powyższe zasady F może
również stosować przy rozliczeniu bezgotówkowym i uzależnić wydanie upoważnienia do wypłaty
odszkodowania ubezpieczeniowego na rzecz Naprawiającego od spełnienia powyższych
warunków.
3. W przypadku rozliczenia gotówkowego, gdy odszkodowanie ubezpieczeniowe zostanie
wypłacone F, a K poniesie koszty naprawy oraz wypełni obowiązki określone w punkcie
poprzednim, od których uzależnione jest wówczas powstanie jego wierzytelności wobec F o zwrot
poniesionych kosztów naprawy, F ma prawo potrącić taką wierzytelność K z wierzytelnościami F
wobec K z jakiegokolwiek tytułu.
4. Ilekroć K doprowadzi do usunięcia szkody w PL, w szczególności poprzez jego naprawę,
niezgodnie z powyższymi postanowieniami lub też niezgodnie z postanowieniami umowy
ubezpieczenia PL, wówczas K ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, jakie w związku z tym
poniesie F. W takim przypadku K nie przysługuje też jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów
związanych z usuwaniem szkody.
§ 3. Zasady rozliczenia Szkód Całkowitych
1. W przypadku zaistnienia Szkody Całkowitej UL wygasa, zgodnie z treścią Art. 7 §2 OWUL. W
takim przypadku F wyśle K pisemne potwierdzenie wygaśnięcia UL. W przypadku Szkody
Całkowitej PL, K zobowiązany jest dokonać wszystkich czynności związanych z likwidacją szkody,
przy czym należne odszkodowanie wypłacone zostanie przez ubezpieczyciela wyłącznie F.
2. Po otrzymaniu odszkodowania ubezpieczeniowego od ubezpieczyciela, F jest zobowiązany do
dokonania stosownego ostatecznego rozliczenia należności wynikających z UL. Jeżeli otrzymana
przez F od ubezpieczyciela kwota odszkodowania ubezpieczeniowego pomniejszona o kwotę
netto poniesionych przez F dodatkowych kosztów związanych z likwidacją szkody oraz o kwotę
kosztów wskazanych w Art. 4 §3 pkt 5 OWUL jest wyższa niż Kwota Zdyskontowana, wówczas F
jest zobowiązany zapłacić K nadwyżkę, z tym zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności F może
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potrącić kwotę tej nadwyżki z wszelkimi wymagalnymi wierzytelności głównymi i ubocznymi, jakie
posiada wobec K z jakiegokolwiek tytułu prawnego. W przeciwnym przypadku K jest zobowiązany
do zapłaty różnicy na rzecz F, niezależnie od wszelkich wymagalnych wierzytelności F wobec K.
3. Jeżeli ubezpieczyciel odmawia przyznania odszkodowania ubezpieczeniowego lub nie wypłaca
tego odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wysłania K przez F pisemnego potwierdzenia
wygaśnięcia UL, to niezależnie od przyczyn takiego stanowiska ubezpieczyciela, F jest
uprawniony do żądania od K Kwoty Zdyskontowanej, kwoty netto poniesionych przez F
dodatkowych kosztów związanych z likwidacją szkody oraz kwoty kosztów wskazanych w Art. 4
§3 pkt 5 OWUL. Po ich wpłacie F jest zobowiązany na żądanie K do przelewu na K wierzytelności
wobec ubezpieczyciela. F nie ponosi jednak odpowiedzialności za rezultat dochodzenia przez K
praw będących przedmiotem przelewu, za wynik ewentualnego procesu sądowego oraz za
rzeczywistą wysokość tej wierzytelności, w tym jej istnienie.
4. Wyliczona w powyższy sposób należność wskazana w punkcie 2 lub 3 powyżej, winna być
uiszczona przez K w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od F.
5. K zobowiązany jest do wskazania miejsca znajdowania się pozostałości powypadkowych PL,
ponoszenia kosztów związanych z PL lub jego pozostałościami w tym powstałych po wygaśnięciu
UL a dotyczących m.in. ubezpieczenia, przechowywania, złomowania czy utylizacji PL lub jego
pozostałości. Jeżeli koszty te poniesie F, K zwróci je F w oparciu o stosowny dokument księgowy.
Art. 5. Wartość Przedmiotu Leasingu, opłaty leasingowe
1. Wartość PL netto oraz Okres Umowy Leasingu są podstawą do wyliczenia WOL netto, OOL

netto oraz WK netto. Wszelkie Opłaty Leasingowe (ROA, WOL, OWOU, OOL, oraz WK), podane
w kwotach netto, będą powiększane o podatek od towarów i usług zgodnie ze stawkami tego
podatku wynikającymi z każdorazowo obowiązujących przepisów prawa.
2. Pierwsza oraz kolejne ROA wnoszone są przez K w terminach wskazanych w UL. K ma
obowiązek wnosić OOL z góry, do podanego w UL dnia każdego Okresu Rozrachunkowego, przy
czym termin zapłaty pierwszej OOL przypada na podany w UL dzień miesiąca następującego po
miesiącu, w którym PL został wydany K lub w przypadku PL podlegającego rejestracji po miesiącu,
w którym PL został zarejestrowany. Nieodebranie PL przez K, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie zwalnia go z obowiązku zapłaty OOL. Powyższe nie uchybia obowiązkom K wynikającym z
wygaśnięcia UL i jego uprawnieniom z tytułu wad PL.
3. F jest uprawniony do zmiany wysokości OOL w przypadku zmiany Stawki Bazowej, zmiany
kosztów refinansowania F lub zmiany poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych
przez Główny Urząd Statystyczny. Zmiana wysokości OOL dokonana zgodnie z postanowieniami
niniejszego ustępu nie stanowi zmiany UL. Nowa wysokość OOL zostanie ujęta w kolejnych
fakturach wystawianych po dacie zmian opisanych w zdaniu pierwszym bieżącego ustępu.
4. W przypadku zmiany wysokości opłat leasingowych z przyczyn podanych w UL (w tym wobec
zmiany Stopy Bazowej),F jest uprawniony do wystawienia faktury korygującej VAT (Strony
przyjmują, że korekty takie dokonywane będą nie rzadziej niż w okresach rocznych). W przypadku
zmiany Sumy VAT, powstałą różnicę, w terminie czternastu dni od dnia wystawienia przez F faktury
korygującej VAT, odpowiednio F zwróci K lub K zapłaci F.
5. Wszelkie płatności muszą być wnoszone na rachunek bankowy F wskazany na ostatniej
wystawionej przez F fakturze z tym, że płatności, których dokonanie warunkuje zawarcie USD
zgodnie z Art. 3 §1 pkt 1 OWUL, na rachunek F wskazany w UL w uwagach dotyczących ROA.
Terminem zapłaty jest data uznania wpłatą rachunku bankowego F. Wpłaty dokonane przed
terminem, F zaliczy na poczet zobowiązań K w dniu ich wymagalności.
6. Obowiązek wnoszenia OOL nie ulega zawieszeniu w żadnym przypadku, w tym również
niezawinionego przez F niekorzystania z PL przez K. Obowiązek zapłaty, jako wynikający
bezpośrednio z UL, istnieje niezależnie od otrzymania przez K faktury, do wystawienia której F jest
zobowiązany na podstawie obowiązującego prawa.
7. Niezrealizowanie Polecenia Zapłaty z przyczyn niezależnych do F, w szczególności z powodu
brak środków na koncie bankowym K, nie zwalnia K z obowiązku wnoszenia OOL.
8. Wszelkie wpłaty mogą być zaliczane w pierwszej kolejności na poczet odsetek z tytułu
opóźnienia, a następnie na poczet najdawniej wymagalnych należności F wobec K z
jakiegokolwiek tytułu czy stosunku prawnego, niezależnie od dyspozycji K zawartej w tytule
płatności.
9. W przypadku zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w tym zmiany stawki
podatku VAT), jeżeli mają one bezpośredni wpływ na wysokość jakichkolwiek należności
wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności OOL lub WK, wysokość ich zostanie
zmieniona zgodnie z tymi przepisami i zakomunikowana K w formie pisemnej lub elektronicznej
10. Prawo K do potrącania ewentualnych wymagalnych wierzytelności wobec F z
wierzytelnościami F wobec K jest wyłączone, zaś przelew przez K jego praw wynikających z UL
wymaga zgody F.
11. Z tytułu opóźnienia w realizacji zobowiązań pieniężnych przez K, F ma prawo naliczać odsetki
ustawowe za opóźnienie w zapłacie w wysokości maksymalnej, równe w stosunku rocznym
dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów
procentowych.
Art. 6. Zabezpieczenia
1. K zobowiązany jest do ustanowienia wszystkich przewidzianych UL zabezpieczeń na swój koszt

i w terminie siedmiu dni od jej podpisania przez K, z zastrzeżeniem postanowień Art. 3 §1 pkt 1
OWUL.
2. Zabezpieczenia wierzytelności F wobec K, ustanowione w związku z zawarciem UL lub w trakcie
jej obowiązywania, zachowują swoją skuteczność także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu UL w
jakimkolwiek trybie, w tym także wówczas, gdy podstawy prawne tych zabezpieczeń objęte zostały
treścią UL.
3. Weksel wręczony F przez K zostanie protokolarnie zniszczony przez F w terminie dwunastu
miesięcy po zakończeniu UL i zrealizowaniu wszelkich zobowiązań K wobec F wynikających z UL.
Art. 7. Okres obowiązywania Umowy Leasingu
§ 1. Rozpoczęcie Umowy Leasingu
1. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 3 §1 pkt 1 OWUL, zobowiązania F wynikające z niniejszej
umowy będą realizowane nie wcześniej niż po wejściu w życie US. UL zostaje zawarta z chwilą
złożenia na niej podpisów przez obie Strony, zgodnie z zasadami ich reprezentacji wobec osób
trzecich.
2.

Załącznik do Umowy Leasingu Operacyjnego nr [numer umowy]

OGÓLNE WARUNKI UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO
§ 2. Wygaśnięcie Umowy Leasingu
1. K zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia F o zaginięciu, utracie PL (dołączając kopię
zgłoszenia tego faktu ubezpieczycielowi i Policji) oraz do pisemnego powiadomienia F o
zniszczeniu PL ( dołączając kopię zgłoszenia szkody do zakładu ubezpieczeń). UL wygasa z
ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym:
a) F otrzymał od K lub od Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia z uwagi na nie wykrycie
sprawcy (w razie zaginięcia lub utraty PL),
b) ostateczną decyzję zakładu ubezpieczeń o uznaniu szkody w PL za całkowitą lub
c) F odstąpił od USD.
2. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności w odniesieniu do części PL, UL wygasa w tej
części.
3. K zobowiązany jest do wnoszenia OOL do dnia wygaśnięcia UL. Wszelkie wpłaty dokonane do
tego dnia nie podlegają zwrotowi.
4. Rozliczenie UL w powyższych przypadkach reguluje Art. 4 §3 OWUL stosowany odpowiednio.
Zasady dotyczące odszkodowania określone w Art. 4 §3 pkt 2-5 OWUL stosuje się odpowiednio
do należności F od D powstałych w wyniku odstąpienia od USD, o którym mowa w punkcie 1.c)
bieżącego paragrafu.
§ 3. Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy Leasingu
1. F może odstąpić od UL ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli USD nie zostanie zawarta lub nie
wejdzie w życie w terminie 30 dni (w przypadku D z siedzibą w Polsce) lub 60 dni (w przypadku D
z siedzibą poza granicami Polski) od dnia zawarcia UL. Z prawa tego F może skorzystać w okresie
odpowiednio od 31. do 90. albo od 61. do 120. dnia od dnia zawarcia UL.
2. F może wypowiedzieć UL ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: a) K pozostaje w zwłoce w
zapłacie WOL lub jednej OOL lub innych należności na łączną kwotę równą jednej OOL i pomimo
wyznaczenia przez F na piśmie dodatkowego terminu siedmiu dni do zapłaty tych należności wraz
z odsetkami nie uiścił ich; lub b) K naruszy postanowienia UL dotyczące PL, w zakresie określonym
w art. 70911 lub art. 70912 Kodeksu Cywilnego, i pomimo wyznaczenia przez F na piśmie
dodatkowego terminu siedmiodniowego do zaniechania tych naruszeń lub usunięcia zmian nie
uczynił tego.
3. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia UL ROA nie podlega zwrotowi, a jeżeli nie została
zapłacona, na K nadal ciąży obowiązek jej zapłaty.
4. W przypadku wypowiedzenia UL, K jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie
wyznaczonym przez F, zwrócić kompletny PL na swój koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez F
na terenie Polski wraz ze wszystkimi dokumentami związanymi z PL, wolny od wad fizycznych
oraz oznaczeń K. F jest także uprawniony do odbioru PL na koszt K z miejsca znajdowania się PL
bez potrzeby odrębnej zgody K. W okresie od dnia powstania obowiązku zwrotu K jest nadal
zobowiązany do konserwacji i zabezpieczenia PL, nie ma zaś prawa do czerpania pożytków z PL,
oraz używania PL w zakresie nie związanym z realizacją obowiązku jego zwrotu, konserwacją lub
zabezpieczeniem. Wraz ze zwrotem PL, K zrzeka się prawa do dochodzenia od F jakichkolwiek
nakładów dokonanych przez K na PL, w tym wartości jego ulepszeń zaś na żądanie F zobowiązany
jest przywrócić PL do stanu pierwotnego. W przypadku uchybienia przez K obowiązkowi zwrotu
PL, zapłaci on na rzecz F karę umowną w wysokości 1/15 ostatniej zafakturowanej OOL brutto za
każdy dzień opóźnienia w zwrocie PL.
5. W przypadku wypowiedzenia UL i w związku z obowiązkiem K w zakresie zwrotu PL, F ma
prawo do dowolnego rozporządzania PL, a w szczególności do jego sprzedaży lub oddania do
używania osobie trzeciej lub też zachowania na potrzeby własne. F pisemnie poinformuje K o
zatrzymaniu PL na potrzeby własne. Brak zawiadomienia równoznaczny jest z nieprzejęciem PL
na potrzeby własne.
6. W przypadku, gdy po wypowiedzeniu UL uzyskana przez F cena sprzedaży netto PL albo
wartość netto PL ustalona przy przekazaniu PL osobie trzeciej lub wartość rynkowa netto przyjęta
w przypadku przejęcia na potrzeby własne, po potrąceniu kwoty netto kosztów poniesionych przez
F w związku z odebraniem PL, jego wyceną, naprawą, usunięciem oznaczeń K, ubezpieczeniem,
przechowaniem, konserwacją lub sprzedażą jest niższa od Kwoty Zdyskontowanej, wówczas K
jest zobowiązany zapłacić F różnicę, niezależnie od wszelkich innych wymagalnych wierzytelności
F wobec K.
7. W przypadku, gdy PL – w ciągu 60 dni od wypowiedzenia UL – nie został odzyskany przez F
lub nie został sprzedany albo przekazany do używania innemu K, jak również nie został przejęty
na potrzeby własne, to niezależnie od przyczyn takiego stanu rzeczy, F jest uprawniony do żądania
od K Kwoty Zdyskontowanej powiększonej o kwotę kosztów poniesionych przez F w związku z
odebraniem PL, jego wyceną, naprawą, usunięciem oznaczeń K, ubezpieczeniem,
przechowaniem i konserwacją, niezależnie od wszelkich innych wymagalnych wierzytelności F
wobec K.
8. Należność wskazaną w Art. 7 §3 pkt 6 lub 7 OWUL K zapłaci w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania od F.
§ 4. Zakończenie Umowy Leasingu
1. Termin zakończenia UL przypada na ostatni dzień miesiąca, na który przypada płatność
ostatniej OOL.
2. Po zakończeniu UL i wywiązaniu się przez K ze wszystkich wynikających z niej zobowiązań
wobec F. K ma prawo do nabycia PL za WK powiększoną o podatek VAT w wysokości określonej
przepisami prawa. Niniejszym K składa F nieodwołalną ofertę zakupu PL po upływie Okresu
Umowy Leasingu za WK powiększoną o podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów prawa
obowiązujących w chwili przyjęcia tej oferty przez F, a jeżeli do przyjęcia oferty doszło po zwrocie
PL w trybie Art. 7 §3 pkt 4 OWUL, powiększoną o koszty brutto odbioru, wyceny, naprawy,
usunięcia oznaczeń K, ubezpieczenia, przechowania i konserwacji PL. Oferta wiąże K i wygasa z
upływem 1 miesiąca od dnia zakończenia Okresu Umowy Leasingu. F jest zobowiązany przyjąć
powyższą ofertę K po zakończeniu Okresu Umowy Leasingu w przypadku, gdy K nie pozostaje
opóźnieniu w realizacji wobec F obowiązków wynikających z UL lub innych umów zawartych
między Stronami. Do czasu uregulowania tych należności F nie jest zobowiązany do przyjęcia
oferty K, lecz jego prawo do jej przyjęcia nie jest wyłączone.
3. Pisemne przyjęcie przez F powyższej oferty będzie równoznaczne z zawarciem umowy
sprzedaży PL na warunkach określonych w ofercie, z uwzględnieniem Art. 9 pkt 2 OWUL. Wraz z
oświadczeniem o przyjęciu oferty F prześle K fakturę obejmującą cenę sprzedaży. Jeżeli wobec
opóźnienia K, wskazanego w Art. 7 §4 pkt 2 OWUL, F nie przyjmie oferty K do 21. dnia od
zakończenia UL, Art. 7 §3 pkt 4 i 5 OWUL stosuje się odpowiednio a zobowiązanie F do przyjęcia
oferty wygasa.
4. K jest zobowiązany do dnia zakończenia UL do wpłaty na rzecz F Kaucji Gwarancyjnej. W
przypadku, gdy w dniu zapłaty tej kwoty spełnione zostaną warunki przyjęcia oferty K, wskazane
w Art. 7 §4 pkt 2 OWUL, wpłata ta traktowana jest jako zapłata WK, w przeciwnym wypadku
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stanowi zabezpieczenie zapłaty WK i może być zaliczona przez F na poczet wymagalnych
należności F wobec K z jakiegokolwiek tytułu lub stosunku prawnego, w tym odsetek z tytułu
opóźnień. W takim przypadku K jest zobowiązany do uzupełnienia wysokości KG tak, by
odpowiadała WK brutto.
Art. 8. Postanowienia dodatkowe
1. Odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych od PL dokonuje F.

Art. 9. Postanowienia końcowe
1. K wyraża zgodę na przeniesienie przez F (w trakcie obowiązywania UL) na osobę trzecią

wierzytelności wynikających z UL, na obciążenie PL prawami osób trzecich, w tym banków (np.
przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy), jak również na przeniesienie na osobę
trzecią wszystkich praw i obowiązków F, wynikających z UL. Takie obciążenie PL prawami osób
trzecich nie może zakłócać posiadania PL przez K ani innych praw K, wynikających z UL i wygaśnie
najpóźniej z chwilą przeniesienia na K prawa własności PL.
2. W przypadku jakiejkolwiek sprzedaży PL przez F na rzecz K, odpowiedzialność F z tytułu
rękojmi za wszelkie wady fizyczne PL zostaje wyłączona. Skutek rzeczowy ewentualnej umowy
sprzedaży PL na rzecz K nastąpi nie wcześniej niż w chwili zapłaty przez K na rzecz F wszelkich
należności wynikających z UL oraz tej umowy sprzedaży.
3. Postanowienia zawarte w UL a dotyczące USD zawieranej z D nie znajdują zastosowania w
przypadku, gdy PL stanowi własność F i nie został przez niego nabyty w związku z niniejszą UL.
4. Korespondencja między Stronami kierowana będzie na adres adresata wskazany w komparycji
UL lub na inny pisemnie wskazany w tym celu adres. Korespondencję wysłaną K na taki adres
uznaje się za doręczoną najpóźniej w siódmym dniu od jej nadania. W przypadku zmiany adresu
do doręczeń strona, której zmiana dotyczy, powiadomi drugą stronę o tej zmianie. W przypadku F
skutek powiadomienia strony uznają za zrealizowany również z chwilą doręczenia K faktury
zawierającej nowy adres. W przeciwnym razie korespondencja kierowana na dotychczasowy
adres objęta jest skutkiem doręczenia. K wyraża zgodę, by F przesyłał do K informacje
niezawierające oświadczeń woli w postaci wiadomości e-mail wysyłając je na adres e-mail K
wskazany w komparycji UL.
41 Nieważności któregokolwiek z postanowień UL pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych
jej postanowień.
5. F może ujawnić Cofidis Participations S.A. z siedzibą Parc de la Haute Borne, 61 Avenue Halley,
59866 Villeneuve d`Ascq Cedex, Francja, jak również podmiotom powstałym z przekształcenia się
podmiotu wymienionego powyżej lub połączenia się tego podmiotu z innym podmiotem , treść
dokumentów i informacji otrzymanych od K, treść niniejszej umowy oraz informacje na temat
przebiegu realizacji jej postanowień.
6. Wszelkie spory wynikające z UL będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy rzeczowo
i miejscowo dla powoda.
7. F 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 (tj. Dz.U. z
2017 r., poz. 2343) oraz art. 23b ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym
od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 200).
8. Na wniosek F, K dostarczy F oczekiwane zaświadczenia dotyczące K a wystawione przez
właściwy dla K urząd skarbowy lub jednostkę ZUS oraz wszelkie inne informacje niezbędne do
oceny sytuacji finansowo-prawnej K. Niezależnie od powyższego K zobowiązuje się pisemnie
informować F o wszelkich zdarzeniach mogących mieć negatywny wpływ na zdolność płatniczą
K, w tym zwłaszcza o zagrożeniu upadłością lub likwidacją, lub powstaniu zaległości wobec Skarbu
Państwa, każdorazowo w terminie 14 dni od dnia wystąpienia takich okoliczności.
.
9. K 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 K wyraża zgodę na realizację
przez F wszelkich zobowiązań nałożonych na F przez ustawę z dnia 01 marca 2018 roku o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 roku, poz. 723) i w
związku z takimi działaniami K nie będzie podnosił wobec niego jakichkolwiek roszczeń lub
zarzutów.
10. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień UL, wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej,
pod rygorem nieważności, a w zakresie w niej nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, w tym w szczególności dotyczące UL.
11. Za czynności wynikające z realizacji UL, które nie zostały pokryte przez ROA, F pobiera opłaty
dodatkowe, zgodne z aktualnie obowiązującą u F Tabelą Opłat i Prowizji.
12. F może dokonać zmiany Tabeli w zależności od (i) zmiany poziomu inflacji w wysokości
podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny, (ii) zmiany kosztów
obsługi UL, w szczególności zmiany cen połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych
rozliczeń ,zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem umowy za pośrednictwem
przedsiębiorców współpracujących oraz (iii) w wyniku wprowadzenia nowych przepisów prawa.
13. Opłata lub prowizja nie może wzrosnąć o więcej niż 100% w stosunku do jej dotychczasowej
wysokości. Ograniczenia tego nie stosuje się do zmiany polegającej na podwyższeniu opłaty lub
prowizji, której dotychczasowa wartość wynosiła 0 zł lub 0%.
14. W przypadku zmiany TOiP, F poinformuje K o proponowanej zmianie w formie pisemnej lub
elektronicznej nie później niż 1 miesiąc przed proponowaną datą jej wejścia w życie. Zmiany będą
wiążące, jeśli K nie wypowie UL przed proponowaną datą wejścia w życie zmiany. Termin
wypowiedzenia UL w tym przypadku wynosi 30 dni.
15. W przypadku wypowiedzenia UL na podstawie ust. 14 powyżej zastosowanie mają
postanowienia art. 7 §3 ust. 4 – 8 OWUL.
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