Rodzaj finansowania:

ULFML1

Umowa leasingu Free2Move Lease dla osób
fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą („Umowa Leasingu”)

Numer Umowy:

Data Wydruku Umowy:

dd.mm.yyyy

dd.mm.yyyy

LEASINGODAWCA
PSA Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021718, Kapitał zakładowy 120.050.000 PLN;
posiadająca numer NIP: 525-22-11-130.

LEASINGOBIORCA
Imię
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Nazwa przedsiębiorstwa
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijhhkhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjmnhyg
REGON
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg 99999999
Ulica
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Miejscowość
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Nazwisko
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

NIP

PESEL

rfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Nr domu
rfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Kod pocztowy
rfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

fgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Nr mieszkania
fgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Nr tel. komórkowego
fgdescvbhnjkioplkijmnhyg

ADRES DO KORESPONDENCJI
Ulica

Nr domu
rfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Kod pocztowy
rfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Miejscowość
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Nr mieszkania
fgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Adres e-mail
fgdescvbhnjkioplkijmnhyg

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
Nazwa:
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Adres Autoryzowanego Dystrybutora:
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyescvbbhnjkioplkijmhnjkioplkijmnhyg
lkisddddddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Numer:
fgdescvbhnjkioplkijmnhyg
NIP
fgdescvbhnjkioplkijmnhyg
REGON
fgdescvbhnjkioplkijmnhyg

PRZEDMIOT I WARUNKI LEASINGU
Marka Wertyrfgdescxsvbhnjkio

Model Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Typ Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Nr nadwozia Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Rok produkcji Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Cena Pojazdu Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhygasdadasasd

Liczba czynszów leasingowych Wertyrfgdescvbhnjkioplijmnhyg

Wpłata początkowa (Czynsz „1”) Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Miejsce odbioru Wertyrfgdescvbhnjkioplkij Zgodnie z protokołem

Wartość wykupu* Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Przewidywany termin odbioru Pojazdu ddescvbhnjkioplkijmnhyg

* W razie skorzystania przez Leasingobiorcę z prawa nabycia Pojazdu po zakończeniu Umowy Leasingu, do kwoty podanej wyżej
może zostać dodana opłata za obsługę nabycia Pojazdu, zgodnie z OWUL i Tabelą Opłat.

Miesięczny czynsz leasingowy Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Rodzaj produktu Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Maksymalny całkowity przebieg Pojazdu w km Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Stawka opłaty za nadprzebieg – 0,39 zł brutto za 1 kilometr

Wpłata Początkowa ( Czynsz „1”) z Opłatami za Świadczenia Dodatkowe oraz opłatą rejestracyjną
z VAT descvbhnjkioplkxcxcijmnvvhyg

Zabezpieczenia: depozyt karty pojazdu bhnjkioplkijmnheeryg

Podane wartości są wartościami netto, od których zostanie naliczony podatek VAT (o ile nie zaznaczono inaczej). Całkowity koszt leasingu zawiera opłatę
przygotowawczą w wysokości scvbhnjkioddplkijm oraz wartość wykupu.

ŚWIADCZENIA DODATKOWE
Nazwa świadczenia, za które pobierana jest
opłata

Okres
miesiące

Opłata
miesięczna

Nazwa świadczenia za które pobierana jest
opłata

Okres
miesiące

Opłata
miesięczna

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

mn
mn
mn
mn
mn
mn

bhnjkioplkijmn
Bhnjkioplkijmn
Bhnjkioplkijmn
Bhnjkioplkijmn
Bhnjkioplkijmn
bhnjkioplkijmn

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

mn
mn
mn
mn
mn
mn

bhnjkioplkijmn
Bhnjkioplkijmn
Bhnjkioplkijmn
Bhnjkioplkijmn
Bhnjkioplkijmn
bhnjkioplkijmn

00.00

Podane wartości są wartościami netto, do których może zostać doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Leasingobiorca zobowiązuje się do zapłaty wszelkich opłat leasingowych na rachunek prowadzony w Banku Société Générale SA o numerze:
njkioplkirrrrdeeesdsdddjm
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SPRZEDAŻ POJAZDU POLEASINGOWEGO AUTORYZOWANEMU DYSTRYBUTOROWI
1.

2.

Leasingobiorca przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że w związku z faktem, iż Autoryzowany Dystrybutor może świadczyć na jego rzecz dodatkowe
usługi, własność Pojazdu będącego przedmiotem Umowy leasingu - o ile Leasingobiorca skutecznie nie wykona Prawa Nabycia Pojazdu, o którym mowa w
punkcie 61 Ogólnych Warunków Leasingu (dalej „OWUL”) - może zostać przeniesiona, po upływie podstawowego okresu leasingu, na Autoryzowanego
Dystrybutora. W przypadku wykupu Pojazdu przez Autoryzowanego Dystrybutora, Leasingodawca przeniesie na Autoryzowanego Dystrybutora także
uprawnienia do dochodzenia od Leasingobiorcy roszczeń, w tym odszkodowania, o których mowa w punkcie 59 OWUL oszacowanych zgodnie z
postanowieniami punktu 67 OWUL, a także uprawnienia w tym zakresie, które obowiązywać będą także po wygaśnięciu Umowy Leasingu. Przeniesienie
własności Pojazdu nastąpi w dniu zakończenia podstawowego okresu leasingu o godzinie 23.00. Jeżeli w chwili przeniesienia własności Pojazdu będzie on
jeszcze w posiadaniu Leasingobiorcy, przeniesienie posiadania na Autoryzowanego Dystrybutora nastąpi w trybie artykułu 350 kodeksu cywilnego poprzez
zawiadomienie o zawartej umowie sprzedaży Pojazdu i przeniesienie jego posiadania z Leasingodawcy na Autoryzowanego Dystrybutora na podstawie
umowy sprzedaży.
Autoryzowany Dystrybutor zobowiązany jest przekazać Leasingodawcy, w terminie 3 dni od dokonania oszacowania Pojazdu, kopię całej dokumentacji
dotyczącej odbioru i oszacowania Pojazdu oraz roszczeń wobec Leasingobiorcy, w tym ustalenia wysokości odszkodowania dokonywanego w trybie
przewidzianym w punkcie 67 OWUL, a także informację o wysokości wpłaconych przez Leasingobiorcę kwot z tego tytułu. Leasingobiorca zobowiązany jest
przesłać Leasingodawcy kopie dowodów wpłat dokonywanych na rzecz Autoryzowanego Dystrybutora z tytułu należności, o których mowa w punkcie 1
powyżej.

OŚWIADCZENIA LEASINGOBIORCY
1.
2.
3.

Leasingobiorca oświadcza, że otrzymał „Ogólne Warunki Umów Leasingu” („OWUL”) i „Tabelę Opłat”, które stanowią integralną część Umowy Leasingu.
Leasingobiorca oświadcza, że zawiera Umowę Leasingu w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, a Pojazd jest dobrem
niezbędnym do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w ramach wykonywanych przez Leasingobiorcę w związku z tą działalnością czynności o
charakterze zawodowym i zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale OWUL „Prawo Nabycia Pojazdu”.
Leasingobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego złożenia ponownego oświadczenia w zakresie wielkości zatrudnienia, obrotów rocznych oraz sumy
bilansowej - które to oświadczenie zostało pierwotnie złożone we wniosku leasingowym - w sytuacji gdy przez 2 pełne lata obrotowe z rzędu przedsiębiorstwo
Leasingobiorcy (wraz z uwzględnieniem podmiotów partnerskich i powiązanych) nie będzie spełniać warunków uznania za małe lub średnie przedsiębiorstwo
określonych w zaleceniu Komisji Europejskiej 2003/361/WE1).
1)

4.

5.

6.
7.

zalecenie Komisji Europejskiej 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich – Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003 r., str. 36

Leasingobiorca descvbhiyhnjdkjjh na wystawianie przez Leasingodawcę faktur VAT w formie elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym. Powyższa zgoda obejmuje również ewentualne faktury i noty korygujące oraz duplikaty. Faktury VAT będą
udostępniane Leasingobiorcy w formacie PDF za pośrednictwem portalu internetowego Leasingodawcy, po zalogowaniu się przy użyciu indywidualnego
loginu i hasła, które zostaną przekazane Leasingobiorcy po uruchomieniu Umowy Leasingu. Udostępnienie faktury na portalu nastąpi nie później niż w ciągu
pięciu dni od daty jej wystawienia. Umieszczenie faktury na portalu jest równoznaczne z doręczeniem jej Leasingobiorcy. O udostępnieniu faktury
Leasingobiorca będzie każdorazowo powiadamiany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości SMS wysłanej na adres e-mail / numer telefonu
wskazany przez Leasingobiorcę we wniosku leasingowym lub na inny adres / numer wskazany w czasie trwania Umowy Leasingu. Leasingobiorca
zobowiązuje się do pobrania z portalu udostępnionej mu faktury elektronicznej w terminie 5 (pięciu) dni od dnia jej przesłania, a także do niezwłocznego
poinformowania Leasingodawcy w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeszkód z pobraniem faktury.
Leasingobiorca przyjmuje do wiadomości, że może skorzystać z usług ubezpieczeniowych, jak i innych świadczeń (zwanych dalej „Świadczeniami
Dodatkowymi”) proponowanych klientom przez Leasingodawcę lub przez współpracujących z Leasingodawcą partnerów handlowych, przy okazji lub w
związku z Umową Leasingu, co wymagać będzie zawarcia przez Leasingobiorcę odrębnych umów z dostawcami tych świadczeń. W przypadku skorzystania
ze Świadczeń Dodatkowych, Leasingobiorca zobowiązuje się do uiszczania należności za wybrane Świadczenia Dodatkowe wraz ze spłatą czynszów
leasingowych, w kwocie i w terminach określonych w Harmonogramie Spłat stanowiącym załącznik 1 do Umowy Leasingu i na warunkach opisanych w
niniejszym oświadczeniu, właściwych umowach o Świadczenia Dodatkowe, w Umowie Leasingu i OWUL, które stosuje się odpowiednio – chyba, że
szczególne postanowienia Umowy Leasingu stanowią inaczej. Należności te powiększają kwotę wpłaty z tytułu opłat leasingowych ale nie są traktowane jako
element czynszu leasingowego, a Leasingodawca dokonuje jedynie ich inkasa.
Leasingobiorca przyjmuje do wiadomości, że Leasingodawca nie jest odpowiedzialny wobec Leasingobiorcy z tytułu Świadczeń Dodatkowych regulowanych
odrębnymi umowami z dostawcami innymi niż Leasingodawca, za wyjątkiem sytuacji, kiedy to na podstawie tych umów na Leasingodawcę nałożone zostały
określone obowiązki.
Jeżeli Umowa Leasingu dotyczy pakietu łączącego w sobie leasing oraz niektóre Świadczenia Dodatkowe (co wskazano na pierwszej stronie umowy w
rubryce „Rodzaj produktu”) - Leasingobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że warunki finansowe leasingu wskazane w niniejszej Umowie obowiązują
tylko pod warunkiem korzystania przez Leasingobiorcę z tych Świadczeń Dodatkowych przez cały okres trwania Umowy Leasingu. W związku z powyższym,
w przypadku rezygnacji przez Leasingobiorcę w czasie trwania Umowy Leasingu z jednego lub kilku Świadczeń Dodatkowych wchodzących w skład ww.
pakietu wskazanych w punkcie "Świadczenia Dodatkowe", w celu zrekompensowania zwiększonego poziomu ryzyka kredytowego, Leasingodawca będzie
uprawniony do podwyższenia miesięcznego czynszu leasingowego - poprzez zmianę stopy procentowej służącej do ustalenia wysokości czynszu - o 1,5
(jeden i pół) punktu procentowego za każde Świadczenie Dodatkowe wchodzące w skład ww. pakietu, z którego zrezygnował Leasingobiorca. W takim
wypadku Leasingodawca prześle Leasingobiorcy nowy Harmonogram Spłat uwzględniający zmianę stopy procentowej. Rezygnacja z każdego Świadczenia
Dodatkowego powinna zostać przesłana Leasingodawcy na piśmie wskazującym numer Umowy Leasingu.

PAKIET ASSISTANCE
Po zapoznaniu się z doręczonym mi wyciągiem z umowy ubezpieczenia, zgadzam się na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia assistance i objęcie mnie ochroną
ubezpieczeniową i świadczeniami na warunkach w nich określonych oraz na przekazanie Towarzystwu Ubezpieczeń Compensa S.A. z siedzibą w Warszawie danych, w
zakresie niezbędnym do realizowania warunków ochrony ubezpieczeniowej oraz w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, do skorzystania ze świadczeń z
niej wynikających. Zobowiązuję się uiszczać na rzecz Leasingodawcy określoną powyżej w punkcie „Świadczenia Dodatkowe” opłatę w wysokości składki
ubezpieczeniowej w terminach przewidzianych w Harmonogramie Spłat płatną dodatkowo wraz z czynszami leasingowymi.

 Podpis Leasingobiorcy: ………………………………………
KARTA PALIWOWA
Po zapoznaniu się z doręczonymi mi Ogólnymi Warunkami Karty Paliwowej, przystępuję do umowy o dostarczenie towarów i usług realizowanych drogą transakcji
bezgotówkowych z wykorzystaniem kart paliwowych i wnioskuję o wydanie mi przez Leasingodawcę karty paliwowej określonej powyżej w punkcie „Świadczenia
Dodatkowe”. Początkowy miesięczny limit dla transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą karty paliwowej wynosi 1000 PLN.
Zobowiązuję się uiszczać na rzecz Leasingodawcy należności z tytułu wykonanych transakcji bezgotówkowych na podstawie wystawianych przez Leasingodawcę
odrębnych faktur, w przewidzianych w nich terminach płatności.

Podpis Leasingobiorcy: ………………………………………
ZARZĄDZANIE LIKWIDACJĄ SZKÓD
1. Jednocześnie z Umową Leasingu przystępuję do umowy dodatkowej, na podstawie której Leasingodawca świadczyć będzie na rzecz Leasingobiorcy usługę
zarządzania likwidacją szkód, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarządzanie likwidacją szkód obejmuje wyłącznie Pojazd wskazany w Umowie Leasingu. Przez „szkodę" rozumie się szkodę całkowitą, kradzieżową lub częściową
zgodnie z definicją przyjętą przez zakład ubezpieczeń, w stosunku do którego Leasingobiorca będzie dochodził swoich roszczeń.
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3. W ramach ww. usługi Leasingodawca zobowiązuje się do organizacji czynności zmierzających do przywrócenia Pojazdu do stanu przed wystąpieniem szkody. W
szczególności Leasingodawca w ramach tejże usługi zapewni:
a) całodobowe centrum telefoniczne z numerem telefonu +48 22 458 56 47, pod którym Leasingobiorca będzie zgłaszał każdą szkodę;
b) pomoc w organizacji samochodu zastępczego dostępnego w ramach usługi PSA Finance Compensa Assistance (o ile usługa ta przysługuje Leasingobiorcy
zgodnie z zawartymi przez Leasingobiorcę umowami);
c) rejestrację szkody;
d) zgłoszenie szkody do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń;
e) przekazanie Leasingobiorcy w formie elektronicznej odpowiednich druków zgłoszenia szkody;
f) przekazanie do zakładu ubezpieczeń oraz autoryzowanej stacji obsługi zgromadzonej dokumentacji dotyczącej likwidowanej szkody;
g) współorganizację z zakładem ubezpieczeń oględzin uszkodzonego Pojazdu oraz uzyskanie kalkulacji naprawy z zakładu ubezpieczeń;
h) uzyskanie od zakładu ubezpieczeń decyzji odnośnie odszkodowania lub odmowy jego wypłacenia;
i) pomoc Leasingobiorcy w ewentualnym procesie odwoławczym oraz reklamacyjnym.
4. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu likwidacji szkody Leasingobiorca jest zobowiązany do:
a) niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie zgodnym z warunkami ubezpieczenia Pojazdu, telefonicznego poinformowania Leasingodawcy o każdej
zaistniałej szkodzie;
b) podjęcia wobec osób trzecich lub stosownych organów wszelkich czynności, które są niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia lub
pozwalają zminimalizować lub wyeliminować koszty poniesione przez strony lub ryzyko ich wystąpienia (np. zgłoszenie na policję).

 Podpis Leasingobiorcy: ………………………………………
USŁUGI TELEMATYCZNE
Po zapoznaniu się z doręczonymi mi Warunkami Sprzedaży Usług Telematycznych, przystępuję do umowy o świadczenie przez Leasingodawcę, za pomocą
wbudowanego w leasingowanym Pojeździe urządzenia, usług telematycznych dostępnych w ramach pakietu wskazanego powyżej w punkcie „Świadczenia Dodatkowe”.
Zobowiązuję się uiszczać na rzecz Leasingodawcy określoną w punkcie „Świadczenia Dodatkowe” opłatę miesięczną za te usługi, płatną dodatkowo wraz z czynszami
leasingowymi, w terminach przewidzianych w Harmonogramie Spłat.

Podpis Leasingobiorcy: ………………………………………
Umowę w formie papierowej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Umowa w formie dokumentu elektronicznego, podpisana przez Leasingodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zostanie doręczona Leasingobiorcy za
pośrednictwem portalu internetowego Leasingodawcy www.e-psafinance.pl (zakładka „Strefa Klienta”) oraz będzie dostępna u Leasingodawcy przez cały okres
trwania Umowy. Dokument ten łącznie z papierowym egzemplarzem Umowy podpisanym przez Leasingobiorcę stanowić będzie prawnie wiążącą Umowę Leasingu
(art. 78 § 1 zdanie drugie oraz art. 781 Kodeksu cywilnego).
Leasingobiorca oświadcza, że otrzymał jeden podpisany przez siebie papierowy egzemplarz niniejszej Umowy.
ZGODA MAŁŻONKA LEASINGOBIORCY

Podpis Leasingobiorcy: ………………………………………

Niniejszym przyjmuję do wiadomości treść Umowy Leasingu i wyrażam zgodę na zawarcie
przez mojego współmałżonka Umowy Leasingu wraz ze wszystkimi załącznikami do tej
umowy, oraz – jeśli zostały zawarte - umów o Świadczenia Dodatkowe.

 Podpis współmałżonka Leasingobiorcy: ………………………………………
Oświadczam, że powyższe podpisy zostały złożone w mojej obecności, po sprawdzeniu przeze mnie tożsamości osób, które je złożyły.

Podpis upoważnionego przedstawiciela Autoryzowanego Dystrybutora: ………………………………………
Numer Autoryzowanego Dystrybutora: Wertyrfgdescvbhnjkiohhhhhhplkijmnhy Pieczęć Autoryzowanego Dystrybutora:
99

 Podpis Leasingodawcy (dotyczy całej Umowy): ………………………………………
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OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH DO UMOWY LEASINGU NR rfgdesbhnjkiohhhhm
1. Leasingobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez PSA Finance Polska Sp. z o.o. danych osobowych Leasingobiorcy zawartych w Umowie Leasingu w celach
niezbędnych do jej zawarcia oraz prawidłowej realizacji, tj.:

oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, na podstawie udzielonych zgód,

zarządzania ryzykiem, monitorowania zobowiązania w ramach prawnie uzasadnionego interesu Leasingodawcy polegającego na obsłudze oraz
zagwarantowaniu prawidłowej realizacji Umowy Leasingu,

rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń w ramach prawnie uzasadnionego interesu Leasingodawcy polegającego na rozpatrzeniu
zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami,

sprawozdawczych, statystycznych i analiz, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Leasingodawcy polegającego na przygotowaniu produktów oraz usług
wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie zobowiązaniem Leasingobiorcy oraz portfelem wierzytelności Leasingodawcy wobec jego klientów,

przeprowadzania postępowań windykacyjnych i zabezpieczających na podstawie przepisów prawa, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Leasingodawcy
polegającego na dochodzeniu roszczeń wynikających z Umowy Leasingu,

realizacji świadczeń dodatkowych we współpracy z podmiotami trzecimi, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych polegającego na
obsłudze oraz zagwarantowaniu prawidłowej realizacji Umowy Leasingu.
Wyrażenie zgody w powyższym zakresie jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy Leasingu oraz jej prawidłowego wykonywania.
2. Administratorem danych osobowych jest Leasingodawca - PSA Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44a.
3. Dane osobowe Leasingobiorcy będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych w ust. 1 oraz wynika to z
obowiązujących przepisów, w szczególności terminów określonych w Ordynacji Podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego. Po
wygaśnięciu Umowy Leasingu Leasingodawca będzie przetwarzał dane osobowe Leasingobiorcy o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres
wynikający z przepisów prawa lub zgody udzielonej przez Leasingobiorcę.
4. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: dane-osobowe@psa-finance.com lub
pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, PSA Finance Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa), we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Leasingodawca informuje, że podane przez Leasingobiorcę dane osobowe mogą być przekazywane do:
a) Banque PSA Finance S.A. z siedzibą w 68, Avenue Gabriel Peri, 92230 Gennevilliers (Francja), działającego poprzez Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce z
siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44a, oraz PSA Consumer Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44a, w zakresie w jakim jest to
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy Leasingu oraz konieczne do realizacji Umowy;
b) bhnjkjjhkhkjhiopeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelkijm oraz Autoryzowanego Dystrybutora, którego wskazano na pierwszej stronie
wniosku o zawarcie Umowy Leasingu, w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy Leasingu oraz realizacji Umowy;
c) Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A (BIK), na podstawie zgody Leasingobiorcy; dane te będą
przetwarzane w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy
Prawo bankowe w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;
d) Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 48b, 54-202 Wrocław oraz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie al. Jana
Pawła II 17, 00-854 Warszawa, w celu wykonywania obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów prawa;
e) biur informacji gospodarczej, działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych, w celach przewidzianych w tej ustawie.
6. Dane osobowe Leasingobiorcy mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Leasingodawcą, w szczególności: zakładom ubezpieczeń, brokerom i agentom
ubezpieczeniowym, firmom windykacyjnym, firmom świadczącym usługi archiwizacyjne. Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty współpracujące odbywa się w celu
prawidłowego wykonania Umowy Leasingu oraz powiązanych z jej realizacją świadczeń dodatkowych.
7. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora danych dostępne są na stronie internetowej: http://e-psafinance.pl/daneosobowe.html.
8. Leasingobiorcy przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do
usunięcia danych osobowych z systemów Leasingodawcy, prawo do przekazania danych osobowych innemu podmiotowi oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach, w
których podstawą przetwarzania danych osobowych Leasingobiorcy jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Leasingodawcy. Leasingobiorcy przysługuje również
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

□ Leasingobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Leasingodawcę zawartych w Umowie Leasingu danych osobowych w celu oceny zdolności kredytowej i analizy
ryzyka kredytowego, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z zawartej z Leasingodawcą Umowy Leasingu.

□ Leasingobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Leasingodawcę dla celów marketingowo – promocyjnych Leasingodawcy po
rozwiązaniu / wygaśnięciu Umowy Leasingu.

□ Leasingobiorca wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych podmiotom wskazanym w ust. 5 pkt a)-b) oraz w ust. 6 w celach marketingowopromocyjnych oraz na przetwarzanie danych przez te podmioty w tych celach, w tym także po rozwiązaniu / wygaśnięciu niniejszej Umowy.

□ Leasingobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Leasingobiorca ma prawo wycofania w dowolnym momencie ww. zgód na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 Podpis Leasingobiorcy: ………………………………………
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POROZUMIENIE W SPRAWIE WZAJEMNYCH POTRĄCEŃ

Data porozumienia

dd.mm.yyyy

LEASINGODAWCA

PSA Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021718, Kapitał zakładowy
120.050.000 PLN; posiadająca numer NIP: 525-22-11-130

LEASINGOBIORCA
Nazwa przedsiębiorstwa
Wertyreerereerererfgdesiicvbhnjkiosdplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkiosisdsdsdsdsdsdplkijmnhyg
REGON
dsdsdsdsdplkijmnhyg

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
Numer:
bhnjkjjhkhkjhioplkijm

Nazwa:
bhnjkjjhkhkjhioplkisddsdsdsdsdsdsdjm

Miejscowość
bhnjkjjhkhkjhiosddsdsplkijm

ZWAŻYWSZY, ŻE:
1) Leasingobiorca dokonał wpłaty na rzecz Autoryzowanego Dystrybutora kwoty w wysokości
tytułem zaliczki na zakup Pojazdu:
Marka
bhnjkjjhkhkjhirereoplkijm
Nr nadwozia
ertyrfgdescvbhnjkiowewewewep

Model
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

bhnjkjjhkhkjhioplkijm PLN
Typ
tyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Rok produkcji
hnjkjjhkhkjhioplki

2) Leasingodawca i Leasingobiorca zawarli Umowę Leasingu nr ertyrfgdescvbhnjkiop, na mocy której Leasingodawca zobowiązał się do nabycia
Pojazdu oraz do oddania go w leasing na rzecz Leasingobiorcy, a Leasingobiorca zobowiązał się do uiszczania opłat leasingowych, w tym do
zapłaty Wpłaty początkowej („Czynszu 1”) w wysokości odpowiadającej zapłaconej przez Leasingobiorcę zaliczki na zakup Pojazdu określonej
w punkcie 1 powyżej;
3) w związku z zawarciem Umowy Leasingu, Autoryzowany Dystrybutor wyraził zgodę na rozwiązanie umowy sprzedaży pojazdu zawartej z
Leasingobiorcą i zawarcie umowy sprzedaży Pojazdu z Leasingodawcą – a z uwagi na powyższe, Autoryzowany Dystrybutor jest zobowiązany
do zwrotu na rzecz Leasingobiorcy zaliczki wpłaconej zgodnie z punktem 1 powyżej;
4) z chwilą zawarcia między Leasingodawcą a Autoryzowanym Dystrybutorem umowy sprzedaży Pojazdu, Leasingodawca będzie zobowiązany do
zapłaty na rzecz Autoryzowanego Dystrybutora pełnej ceny sprzedaży Pojazdu;
Strony zgodnie dokonują wzajemnego potrącenia swoich wierzytelności w sposób następujący:
1. Leasingobiorca wyraża zgodę, aby Autoryzowany Dystrybutor zaliczył kwotę zaliczki - wpłaconej na jego rzecz przez Leasingobiorcę - na poczet
ceny sprzedaży Pojazdu określonej w umowie sprzedaży zawartej między Autoryzowanym Dystrybutorem a Leasingodawcą.
2. Leasingodawca oświadcza, że z chwilą dokonania przez niego płatności na rzecz Autoryzowanego Dystrybutora pozostałej części ceny
sprzedaży finansowanego Pojazdu, zaliczy kwotę uprzednio wpłaconą przez Leasingobiorcę tytułem zaliczki, o której mowa w pkt 1 powyżej, na
poczet należnej Leasingodawcy Wpłaty początkowej określonej w Umowie Leasingu – co Leasingodawca udokumentuje Leasingobiorcy
stosowną fakturą.
3. Autoryzowany Dystrybutor z chwilą zaliczenia kwoty zaliczki na poczet ceny sprzedaży Pojazdu określonej w umowie z Leasingodawcą wystawi
na rzecz Leasingobiorcy fakturę korygującą na ww. kwotę zaliczki. Jednocześnie, w związku z podjętymi ustaleniami, opisanymi powyżej,
Autoryzowany Dystrybutor zostanie zwolniony z obowiązku zwrotu kwoty zaliczki na rzecz Leasingobiorcy.
4. Opisane w pkt 1-3 powyżej wzajemne potrącenie wierzytelności następuje pod warunkiem zawieszającym złożenia zamówienia na Pojazd do
Autoryzowanego Dystrybutora.
5. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Porozumienia rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Leasingodawcy.
Podpis Leasingobiorcy

Podpis Leasingodawcy

Podpis Autoryzowanego Dystrybutora
(reprezentowanego przez Leasingodawcę na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa)

Oświadczam, że otrzymałem tytułem zaliczki na poczet zakupu Pojazdu kwotę, o której mowa powyżej.

Podpis Pracownika Autoryzowanego Dystrybutora…………………………………………….. Pieczęć Autoryzowanego Dystrybutora
Numer Autoryzowanego Dystrybutora ertyrfgdeschvbhnjki
99999999999999999
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Tabela Opłat PSA Finance Polska Sp. z o.o. dla czynności
związanych z obsługą umów leasingowych, obowiązująca od dnia 23.11.2020 r.
TABELA OPŁAT (kwoty netto)
Rodzaj czynności
Zmiany w umowie inicjowane przez Leasingobiorcę
zmiana Leasingobiorcy
zarejestrowanie zmiany statusu prawnego Leasingobiorcy
wysłanie symulacji zmiany harmonogramu
zmiana harmonogramu spłat (zmiana terminu płatności, skrócenie, wydłużenie umowy, itp.)
rozliczenie wcześniejszego zakończenia umowy bez zmiany harmonogramu
Czynności administracyjne
wydanie upoważnienia do wyjazdu za granicę na wniosek Leasingobiorcy
wydanie zgody na naprawę przedmiotu leasingu po szkodzie całkowitej
wydanie duplikatu faktury, umowy leasingu, homologacji lub innego dokumentu
rozliczenie wcześniejszego zakończenia umowy po szkodzie całkowitej (opłata wypadkowa)
parkowanie pojazdu po szkodzie całkowitej do czasu rozliczenia umowy leasingu
przygotowanie zestawienia/zaświadczenia/opinii zgodnie z dyspozycją Leasingobiorcy
wydanie zgody na podnajem lub użyczenie przedmiotu leasingu osobie trzeciej
udzielenie pisemnej informacji o użytkowniku pojazdu na wniosek organów ścigania i organów
administracji – opłata naliczana za każdy wniosek
obsługa nabycia pojazdu przy wykupie (dotyczy wyłącznie umów Free2Move Lease)
pozostałe czynności nie uwzględnione w Tabeli Opłat, wykonywane na wniosek Leasingobiorcy
Ubezpieczenia
miesięczna opłata za rozłożenie na raty składki ubezpieczenia komunikacyjnego w pakiecie oferowanym
przez Leasingodawcę
obsługa każdorazowej szkody częściowej przy likwidacji szkód za zgodą Leasingodawcy
opłata za naprawę pojazdu po szkodzie poza ASO producenta
opłata za weryfikację zakresu ubezpieczenia w przypadku ubezpieczenia pojazdu poza pakietem
rekomendowanym przez Leasingodawcę za pośrednictwem Autoryzowanego Dystrybutora (pobierana za
każdy pakiet ubezpieczeń oraz jego odnowienie)
Czynności urzędowe związane z rejestracją pojazdu
koszt rejestracji pojazdu (opłaty urzędowe i koszt czynności rejestracyjnych)
wypożyczenie karty pojazdu
Niewywiązywanie się z umowy
opłata za listowny monit wynikający z opóźnienia płatności (nie więcej niż 2 monity w miesiącu)
sporządzenie ugody w przedmiocie spłaty zadłużenia
zlecenie podjęcia czynności windykacyjnych firmie zewnętrznej po upływie 35 dni, licząc od najstarszej
wymaganej płatności
wznowienie umowy (odstąpienie od rozwiązania umowy)
zlecenie podjęcia dodatkowych czynności windykacyjnych firmie zewnętrznej, w przypadku
nieuregulowania zadłużenia po rozwiązaniu umowy leasingu z przyczyn leżących po stronie
Leasingobiorcy
koszty windykacji przedmiotu leasingu (w szczególności przejęcie i transport pojazdu na parking)
opłata za brak dokumentów przy odbiorze lub zwrocie pojazdu (np. dowód rejestracyjny, polisa
ubezpieczeniowa, karta pojazdu, książka serwisowa)
rozwiązanie i rozliczenie umowy leasingu z przyczyn leżących po stronie Leasingobiorcy
czynności związane ze sprzedażą przedmiotu leasingu (m.in. parkowanie, wycena, koszt sprzedaży
pojazdu na licytacji itp.)
opłata za czynności administracyjne związane z uchyleniem zajęcia komorniczego lub zastawu
skarbowego dotyczącego przedmiotu leasingu lub wierzytelności z tytułu jego ubezpieczenia.
inne czynności windykacyjne wyżej niesklasyfikowane
Karty paliwowe
wymiana lub wydanie duplikatu karty paliwowej (nie dotyczy odnowienia karty na kolejny okres
ważności)

Opłata
500 PLN
200 PLN
50 PLN
300 PLN
900 PLN (0 PLN pod warunkiem
zawarcia nowej umowy)
50 PLN
600 PLN
50 PLN + ew. koszty notarialne
500 PLN
wg rzeczywiście poniesionych
przez Leasingodawcę kosztów
75 PLN
200 PLN
50 PLN
5% wartości wykupu wskazanej
w umowie leasingu
wg rzeczywiście poniesionych
przez Leasingodawcę kosztów
20 PLN
75 PLN
1500 PLN
300 PLN

390 PLN (+ ew. opłata za
wyrobienie tablic
indywidualnych)
200 PLN
50 PLN
200 PLN
1000 PLN + rzeczywiście
poniesione przez Leasingodawcę
koszty
1000 PLN
1600 PLN + rzeczywiście
poniesione przez Leasingodawcę
koszty
1200 PLN
300 PLN za każdy brakujący
dokument
1000 PLN
wg rzeczywiście poniesionych
przez Leasingodawcę kosztów
400 PLN
wg rzeczywiście poniesionych
przez Leasingodawcę kosztów
30 PLN

