Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Poprzez zawarcie Umowy Leasingu Finansujący zobowiązany jest do nabycia, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, Pojazdu od oznaczonego Dostawcy i
oddania Pojazdu Korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a Korzystający zobowiązany jest do zapłaty Finansującemu
wynagrodzenia pieniężnego, w uzgodnionych ratach, równego co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia Pojazdu przez Finansującego.
2. Szczegółowe określenie Pojazdu oraz wysokość i terminy wnoszenia Opłat Leasingowych zawierają odpowiednie postanowienia Umowy Leasingu i Harmonogramu
Opłat.
3. Pojazd przez cały okres trwania leasingu pozostaje własnością Finansującego i na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego zaliczany jest do
składników majątku Finansującego. Finansujący jest również uprawniony do dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych.
4. Użyte w treści niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Leasingu definicje oznaczają:
4.1 Umowa Leasingu – umowa, o której mowa w ust. 1 powyżej.
4.2 Finansujący – RCI Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy – Krajowego
Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000021796, NIP 521-29-24-579.
4.3 Korzystający – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 155
poz. 1095 z późn. zm.) lub ustawy ją zastępującej.
4.4 Dostawca – zbywca, od którego Finansujący nabywa Pojazd w wykonaniu Umowy Leasingu w tym w szczególności: spółka Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, Koncesjonariusz spółki Renault Polska Sp. z o.o. lub jego Agent.
4.5 Pojazd – przedmiot leasingu szczegółowo określony w Umowie Leasingu.
4.6 Opłaty Leasingowe – w szczególności: Opłata Wstępna, Opłata Manipulacyjna, Pierwsza Rata Leasingowa, raty leasingowe.
4.7 Rata Leasingowa – opłata za korzystanie z Pojazdu, z wyłączeniem opłat z tytułu jego ubezpieczenia.
4.8 Opłata Wstępna – część wynagrodzenia Finansującego wnoszona przez Korzystającego za pierwszy miesięczny okres leasingu, odpowiadająca procentowej
wartości ceny nabycia Pojazdu.
4.9 Opłata Manipulacyjna – opłata pobierana przez Finansującego w momencie zawarcia Umowy Leasingu tytułem czynności poprzedzających zawarcie umowy
leasingu, w szczególności tytułem zbadania zdolności leasingowej oraz merytorycznej weryfikacji dokumentów przedłożonych przez Korzystającego.
4.10 Pierwsza Rata Leasingowa – rata leasingowa tytułem korzystania z przedmiotu leasingu za pierwszy miesięczny okres leasingu, wnoszona zgodnie z
Harmonogramem Opłat.
4.11 Harmonogram Opłat – część informacyjna Umowy Leasingu, określająca w szczególności rodzaj, wysokość i terminy wnoszenia Opłat Leasingowych przez
Korzystającego na rzecz Finansującego.
4.12 Podstawowy Okres Leasingu – czas oznaczony, na jaki została zawarta Umowa Leasingu rozpoczynający się w dniu zawarcia tej umowy i trwający do ostatniego
dnia miesiąca, za który zgodnie z Harmonogramem Opłat należna jest ostatnia Opłata Leasingowa.
4.13 Protokół Odbioru Pojazdu – dokument podpisany przez Korzystającego oraz Dostawcę na okoliczność wydania Pojazdu Korzystającemu.
4.14 Zabezpieczenie – wszelkie prawne formy zabezpieczenia płatności Opłat Leasingowych wynikających z Umowy Leasingu.
4.15 Odszkodowanie Umowne – odszkodowanie należne Finansującemu od Korzystającego obejmujące żądanie przez Finansującego od Korzystającego wszystkich
przewidzianych w Umowie Leasingu, a niezapłaconych Opłat Leasingowych pomniejszonych o korzyści, jakie Finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed
umówionym terminem rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy Leasingu. Szczegółowy sposób ustalenia wysokości Odszkodowania Umownego określony jest w § 9 ust.
1.2 i § 9 ust. 2.3 Ogólnych Warunków Umowy Leasingu.
4.16 Opcja Wykupu – zobowiązanie Finansującego do przeniesienia prawa własności Pojazdu na rzecz Korzystającego po upływie Podstawowego Okresu Leasingu i na
warunkach określonych w Umowie Leasingu.
4.17 Szkoda Całkowita – oznacza utratę lub uszkodzenie Pojazdu w takim zakresie, że zgodnie z warunkami ubezpieczenia ubezpieczyciel Pojazdu uznaje szkodę za
całkowitą.
4.18 Tabela Opłat Dodatkowych – oznacza tabelę określającą wysokość opłat przysługujących Finansującemu z tytułu dodatkowych czynności wykonywanych przez
Finansującego w związku z realizacją lub rozliczeniem Umowy Leasingu, w tym w szczególności na wniosek lub z przyczyn leżących po stronie Korzystającego.
4.19 Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
§ 2. Wejście w życie i okres leasingu
Umowa Leasingu wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obydwie strony i wygasa wraz z upływem okresu miesięcznego, za który przypada ostatnia rata
leasingowa.
§ 3. Zakup i wydanie Pojazdu
1. Dostawcą Pojazdu jest Renault Polska Sp. z o.o., Koncesjonariusz Renault lub jego Agent, wskazani przez Korzystającego.
2. Korzystający składa wybranemu Dostawcy zamówienie/zawiera umowę kupna - sprzedaży Pojazdu oraz płaci na rzecz Dostawcy zaliczkę na poczet ceny Pojazdu w
wysokości ustalonej pomiędzy Dostawcą i Korzystającym.
3. Korzystający upoważnia Finansującego do nabycia Pojazdu według wskazań i na warunkach przez siebie akceptowanych. Korzystający zwalnia jednocześnie
Finansującego z wszelkiej odpowiedzialności związanej z zawarciem i warunkami umowy kupna – sprzedaży Pojazdu. Korzystający zobowiązuje się do odbioru Pojazdu,
na własny koszt i ryzyko, w terminie wyznaczonym przez Dostawcę bezpośrednio w siedzibie Dostawcy lub w innym miejscu wskazanym przez Dostawcę. Finansujący
upoważnia Korzystającego do odbioru Pojazdu pod warunkiem zapłacenia przez niego w dniu podpisania przez Korzystającego Umowy Leasingu lecz nie później niż w
dniu wydania mu Pojazdu, opłat wymienionych w § 4 ust. 4. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Dostawcy, z zastrzeżeniem §4 ust. 4 i 5.
4. Przekazanie Korzystającemu Pojazdu w używanie oraz jego stan techniczny zostanie potwierdzony przez podpisanie Protokołu Odbioru Pojazdu.
5. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Korzystający ponosi:
a) ryzyko związane z używaniem Pojazdu, oraz przejmuje odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę Pojazdu, a także zmniejszenie wartości Pojazdu, nie
będące skutkiem jego normalnej eksploatacji,
b) ryzyko związane ze szkodami wobec osób trzecich jakie mogą powstać w związku z używaniem Pojazdu, chociażby przepisy prawa nakładały taką odpowiedzialność
na Finansującego jako właściciela lub posiadacza samoistnego Pojazdu. Niniejsze postanowienie wywołuje wobec Korzystającego skutki określone w art. 392 Kodeksu
cywilnego.
§ 4. Opłaty leasingowe

1. Z tytułu używania Pojazdu Korzystający zobowiązany jest do zapłaty Finansującemu Opłat Leasingowych oraz innych płatności przewidzianych w Umowie Leasingu
oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach. Opłaty Leasingowe wynikające z Umowy Leasingu zaczynają być naliczane począwszy od dnia rejestracji pojazdu. Na potrzeby
rozliczenia opłat wynikających z niniejszej umowy ustala się, że miesiąc leasingu rozpoczęty uważa się za pełny.
2. Ceną Pojazdu, od której naliczane są Opłaty Leasingowe, jest cena netto zakupu przez Finansującego Pojazdu od Dostawcy.
3. Opłaty Leasingowe są płatne miesięcznie z góry za każdy rozpoczęty okres miesięczny liczony od daty rejestracji Pojazdu, nie później niż pierwszego dnia danego
okresu miesięcznego, z zastrzeżeniem postanowień §4 ust.4. Korzystający zobowiązany jest do wnoszenia Opłat Leasingowych niezależnie od otrzymania faktur VAT.
Korzystający bezzwłocznie powiadomi Finansującego o nie otrzymaniu faktury, przy czym w takim przypadku rata Leasingowa zostanie zapłacona na rachunek
bankowy Finansującego wskazany na ostatniej fakturze otrzymanej przez Korzystającego. W celach informacyjnych, w dniu wydania Pojazdu Korzystający otrzyma
Harmonogram Opłat.
4. Korzystający dokona zapłaty Opłaty Wstępnej, Opłaty Manipulacyjnej, Pierwszej Raty Leasingowej, pierwszej raty kosztów ubezpieczenia AC/OC zgodnie z Umową
Leasingu (w przypadku gdy Pojazd będzie ubezpieczany przez Finansującego), pierwszej raty kosztów ubezpieczenia „Bezpieczny Leasing” zgodnie z Umową Leasingu
(w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia „Bezpieczny Leasing”), pierwszej raty kosztów ubezpieczenia „GAP” zgodnie z Umową Leasingu (w przypadku
przystąpienia do ubezpieczenia „GAP”) należnych Finansującemu, na rachunek bankowy Dostawcy. Finansujący upoważnia Dostawcę do przyjęcia ww. płatności.
Korzystający pomniejsza płatność o kwotę zaliczki zapłaconej przez niego Dostawcy. W przypadku gdy Dostawcą jest Renault Polska wówczas ww. opłaty wnoszone są
na rachunek bankowy Finansującego.
5. Z zastrzeżeniem ust. 4 wszystkie płatności są wnoszone na rachunek Finansującego wskazany na fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na
rachunek Finansującego.
6. Od nie uiszczonych w terminie Opłat Leasingowych i innych należności, Korzystający zapłaci Finansującemu odsetki ustawowe za opóźnienie. Zapłata odsetek
nastąpi w terminie wskazanym przez Finansującego. Odsetki mogą być naliczone w każdym momencie obowiązywania Umowy Leasingu a w przypadku rozwiązania
lub wygaśnięcia umowy, odsetki za opóźnienie zostaną naliczone najpóźniej na dzień rozliczenia Umowy, przy czym biegną one do dnia zapłaty należności. Płatności
dokonane przez Korzystającego mogą być w pierwszej kolejności zaliczane na poczet odsetek. Ponadto, w przypadku nieterminowego uiszczania Opłat Leasingowych,
Korzystający zostanie obciążony dodatkową opłatą administracyjną związaną z koniecznością wysyłania przez Finansującego ponagleń, w kwotach określonych w
aktualnie obowiązującej u Finansującego Tabeli Opłat Dodatkowych i płatnych na podstawie oddzielnej faktury.
7. Strony wyłączają prawo Korzystającego do potrącania wierzytelności przysługujących mu w stosunku do Finansującego z jakiegokolwiek tytułu z wierzytelnościami
Finansującego.
8. Wysokość Opłat Leasingowych oraz innych opłat należnych zgodnie z Umową Leasingu może zostać jednostronnie zmieniona w drodze oświadczenia Finansującego,
jeżeli:
a) zmienią się zasady opodatkowania leasingu lub zasady amortyzacji podatkowej lub;
b) zmieni się wysokość stawek ubezpieczenia Pojazdu w czasie trwania Umowy Leasingu (chyba że ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej) lub;
c)
zmieni się cena Pojazdu nabywanego przez Finansującego od Dostawcy oraz inne koszty związane z zakupem lub transportem Pojazdu
przed wydaniem Pojazdu Korzystającemu;
9. Zmiana wysokości opłat zgodnie z pkt. 8 powyżej będzie miała zastosowanie do Opłat Leasingowych i innych opłat, płatnych w najbliższym terminie płatności po
wprowadzeniu zmiany.
10. Wpłaty dokonywane przez Korzystającego zaliczane będą w pierwszej kolejności na najdawniej wymagalne należności wynikające
z którejkolwiek z umów leasingu zawartych z Korzystającym., z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej.
11. Wszelkie nadpłaty dokonane przez Korzystającego stanowią nieoprocentowany depozyt, który bez odrębnej zgody Korzystającego może zostać zaliczony na poczet
najbliższej opłaty wynikającej z Umowy Leasingu, przy czym w razie zawarcia przez Korzystającego z Finansującym kilku Umów Leasingu, ust. 10 stosuje się
odpowiednio.
§ 5. Rękojmia i gwarancja
1. Finansujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu nabycia Pojazdu od Dostawcy, w szczególności z tytułu wyboru przez Korzystającego Pojazdu, jego ceny,
warunków płatności, sposobu i terminu dostawy, serwisu i gwarancji, w szczególności nie odpowiada za wady fizyczne i prawne Pojazdu.
2. Z chwilą zawarcia umowy cesji zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy Leasingu, Finansujący przenosi na rzecz Korzystającego, na czas trwania Umowy Leasingu,
przysługujące mu względem Dostawcy uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Pojazdu oraz uprawnienia z gwarancji, z wyjątkiem prawa odstąpienia od umowy
sprzedaży.
§ 6. Obowiązki Korzystającego
1. Korzystający jest zobowiązany do przestrzegania warunków Umowy Leasingu, w tym Ogólnych Warunków Umowy Leasingu, a w szczególności jest on zobowiązany
do terminowego uiszczania Opłat Leasingowych oraz innych płatności przewidzianych w Umowie Leasingu i Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu, także za okres, w
którym z jakichkolwiek powodów, w tym z powodu działania siły wyższej, nie może używać Pojazdu. Wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w
ubezpieczeniu „Bezpieczny Leasing” nie zwalnia z obowiązku terminowego uiszczania Opłat Leasingowych oraz innych płatności przewidzianych w Umowie Leasingu i
Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu w części, w jakiej nie znajdują one pokrycia w świadczeniu wypłacanym Finansującemu przez ubezpieczyciela określonym na
podstawie ostatecznej decyzji ubezpieczyciela.
2. Korzystający zobowiązany jest do utrzymywania Pojazdu w należytym stanie, a w szczególności do:
a) należytej ochrony Pojazdu przed uszkodzeniem lub utratą,
b) używania Pojazdu zgodnie z przeznaczeniem, właściwościami i instrukcją producenta i sprzedawcy,
c) dokonywania na swój koszt – w zakresie nie objętym gwarancją - wszelkich napraw Pojazdu niezbędnych do zachowania go w stanie niepogorszonym, z
uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego użytkowania, w tym napraw w celu przywrócenia Pojazdu do stanu sprzed uszkodzenia; wszelkie naprawy
Pojazdu Korzystający zobowiązany jest przeprowadzać u Autoryzowanych Partnerów Renault,
d) dokonywania na własny koszt okresowych przeglądów Pojazdu u Autoryzowanych Partnerów Renault zgodnie z instrukcją producenta i kartą gwarancyjną oraz
terminowego dokonywania na swój koszt obowiązkowych badań technicznych Pojazdu,
e) zapłaty udziału własnego w szkodach ubezpieczeniowych, o ile obowiązek taki wynika z umowy ubezpieczenia,
f) pokrywania zryczałtowanych opłat związanych z czynnościami rejestracyjnymi Pojazdu w trakcie obowiązywania Umowy Leasingu,
zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat Dodatkowych.
3. Korzystający zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich ciężarów publicznoprawnych, związanych z własnością lub posiadaniem Pojazdu, w całym okresie leasingu.
Finansujący ma również prawo obciążyć Korzystającego wszelkimi kosztami związanymi z Pojazdem, do których poniesienia zobowiązany był Korzystający, a które
zostały poniesione przez Finansującego.
4. Wszelkie zmiany i modyfikacje Pojazdu, w tym montaż wyposażenia dodatkowego i zmiana koloru karoserii, wymagają uzyskania uprzedniej zgody Finansującego, z
zastrzeżeniem punktu 4a niniejszego paragrafu. Wszelkie ulepszenia i nakłady dokonane przez Korzystającego w Pojeździe, które nie mogą być odłączone od Pojazdu
bez jego uszkodzenia lub obniżenia wartości, przechodzą na własność Finansującego po zakończeniu umowy bez prawa żądania przez Korzystającego jakiegokolwiek

odszkodowania z tego tytułu. W przypadku zwrotu Pojazdu, Korzystający zobowiązany jest do przywrócenia jego stanu sprzed dokonanych zmian, najpóźniej do dnia
zwrotu Pojazdu. Korzystający zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia Finansującego o dokonaniu zmian w Pojeździe, które wymagają wpisania do dowodu
rejestracyjnego, doręczając jednocześnie Finansującemu dokumenty niezbędne do dokonania tych wpisów.
4a. Nie jest wymagane uzyskiwanie zgody Finansującego na następujące zmiany dokonane w Pojeździe na zlecenie i na koszt Korzystającego :
- umieszczenie na karoserii napisów i oznaczeń reklamowych,
- montaż haka holowniczego w Autoryzowanym Serwisie Renault,
- montaż odbiornika radiowego, urządzenia łączności bezprzewodowej (CB radio) lub zestawu głośnomówiącego do telefonu komórkowego.
5. Bez uzyskania zgody Finansującego, Korzystający nie może obciążać Pojazdu prawami osób trzecich, jak również przekazywać Pojazdu do używania osobom trzecim,
z wyjątkiem pracowników Korzystającego. W każdym przypadku przekazania Pojazdu do używania osobom trzecim, Korzystający ponosi odpowiedzialność za szkody
powstałe w Pojeździe, w tym za jego utratę, uszkodzenie oraz zniszczenie jak również za utratę jego wartości.
6. Pracownicy Finansującego lub inne upoważnione przez niego osoby są uprawnione do dokonywania kontroli sposobu używania Pojazdu oraz do badania stanu
technicznego Pojazdu. Korzystający zobowiązany jest wskazać miejsce, w którym Pojazd będzie mógł być poddany kontroli, a na żądanie Finansującego dostarczyć
Pojazd na swój koszt do Autoryzowanego Partnera Renault. W razie niewskazania miejsca oraz daty udostępnienia Pojazdu w terminie 7 dni od dnia doręczenia
żądania, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Finansujący wyznaczy miejsce oraz datę kontroli, z tym, że w razie niedostarczenia pojazdu w tym terminie
Finansujący będzie uprawniony do rozwiązania Umowy Leasingu bez wypowiedzenia. Kontrola powinna zostać przeprowadzona w dniu roboczym w sposób jak
najmniej uciążliwy dla Korzystającego. Kontrola Pojazdu nie stanowi naruszenia prawa posiadania Pojazdu przysługującemu Korzystającemu w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego.
7. W przypadku naruszenia przez Korzystającego obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu jest on odpowiedzialny za powstałą szkodę, w szczególności
będącą następstwem utraty uprawnień gwarancyjnych, praw z tytułu rękojmi lub obniżenia wartości handlowej Pojazdu. Wysokość szkody jest szacowana przez
rzeczoznawcę wyznaczonego przez Finansującego; koszt oszacowania ponosi Korzystający.
8. Na żądanie Finansującego Korzystający zobowiązuje się do udostępnienia Finansującemu dokumentów finansowych (m.in. roczne sprawozdanie finansowe, F-01, F02) lub innych niezbędnych dokumentów, w celu oceny kondycji ekonomicznej i finansowej Korzystającego i w celu weryfikacji zdolności leasingowej oraz
niezwłocznego powiadamiania o zmianie formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej jak również o wszelkich wszczętych postępowaniach i okolicznościach
mogących prowadzić do upadłości obejmującej likwidację jego majątku lub likwidacji jego przedsiębiorstwa albo do wszczęcia postępowania upadłościowego
możliwością zawarcia układu, postępowania naprawczego lub podziału.
9. Celem zabezpieczenia roszczeń Finansującego z tytułu Umowy Leasingu podczas jej obowiązywania i po jej wygaśnięciu, Korzystający zobowiązany jest do
ustanowienia na rzecz Finansującego następujących zabezpieczeń:
a)
złożenia Finansującemu lub jego upoważnionemu przedstawicielowi weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową
upoważniającą Finansującego do jego wypełnienia, z poręczeniem wekslowym według wzoru wskazanego przez Finansującego – o ile strony nie postanowią inaczej,
i/lub;
b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innego zabezpieczenia wskazanego przez Finansującego.
10. Korzystający jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego (w tym faksem) zawiadamiania Finansującego o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby i adresu do
doręczeń (jeśli był wskazany przez Korzystającego), siedziby lub adresów poręczycieli oraz innych faktach mających wpływ na prawidłową realizację Umowy Leasingu.
W razie uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w niniejszym punkcie, wszelką korespondencję uważa się za doręczoną pod ostatni adres znany Finansującemu.
11. Wyjazd Pojazdem poza granicę Polski na okres przekraczający 3 miesiące kalendarzowe, wymaga uzyskania przez Korzystającego uprzedniej pisemnej zgody
Finansującego, przy czym w razie konieczności sporządzenia zgody w formie szczególnej, Finansujący może obciążyć Korzystającego opłatą administracyjną według
obowiązującej Tabeli Opłat Dodatkowych. Finansujący może uzależnić wydanie zgody, o której mowa powyżej od przedstawienia dodatkowej polisy ubezpieczeniowej
zabezpieczającej ryzyka wskazane w § 7 Ogólnych Warunków Umowy Leasingu.
§ 7. Ubezpieczenie Pojazdu
1. Postanowienia wspólne:
1.1 Stronę zobowiązaną do ubezpieczenia Pojazdu w zakresie AC i OC przez cały okres leasingu określa Umowa Leasingu.
1.2 Korzystający ponosi odpowiedzialność za szkody w Pojeździe oraz szkody wyrządzone osobom trzecim bez względu na ich przyczynę, które nie są objęte
odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń, a także za szkody nie znajdujące pokrycia w wysokości otrzymanego odszkodowania.
1.3 Korzystający zobowiązany jest zainstalować na własny koszt systemy zabezpieczeń pojazdu wymagane przez zakład ubezpieczeń, w tym zabezpieczenia miejsca
przechowywania Pojazdu.
1.4 W przypadku zamiaru używania Pojazdu za granicą, Korzystający zobowiązany jest do zawarcia na rzecz Finansującego i poniesienia kosztów uzupełniającego
ubezpieczenia OC – Zielona Karta (o ile istnieje wymóg jej posiadania) lub ubezpieczenia jakichkolwiek szkód mogących powstać poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
1.5 W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Korzystający zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie zakład ubezpieczeń w terminie wymienionym w
ogólnych warunkach ubezpieczenia AC, oraz Finansującego, w terminie 48 godzin od zajścia zdarzenia. Korzystający zobowiązany jest również do podjęcia wszelkich
działań przewidzianych postanowieniami zawartych umów ubezpieczenia umożliwiających uzyskanie od zakładu ubezpieczeń należnego odszkodowania.
1.6 Koszty naprawienia szkody nie pokryte ubezpieczeniem (w szczególności: udział własny, franszyza integralna i inne tego rodzaju potrącenia) o którym mowa w
postanowieniach umów ubezpieczeniowych, w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego, pokrywane są przez Korzystającego. Finansujący zobowiązuje
Korzystającego do zapłaty kwoty odpowiadającej udziałowi własnemu, franszyzy integralnej oraz innego rodzaju opłat lub potrąceń nie pokrytych przez zakład
ubezpieczeń, bezpośrednio na rzecz Autoryzowanego Partnera Renault dokonującego naprawy Pojazdu w związku z wystąpieniem szkody ubezpieczeniowej.
1.7 Korzystający zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, od których zależy odpowiedzialność zakładu
ubezpieczeń. Naruszenie przez Korzystającego obowiązków wynikających z warunków ubezpieczenia Pojazdu będzie traktowane na równi z naruszeniem postanowień
Umowy Leasingu, skutkującym przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu.
1.8 Wyłącznie Finansujący upoważniony jest do dysponowania należnościami wynikającymi z zawartych umów ubezpieczenia Pojazdu oraz do wydawania zgody na
dokonanie naprawy Pojazdu.
1.9 Finansujący może zaliczyć otrzymane odszkodowanie ubezpieczeniowe na poczet zaległych Opłat Leasingowych i innych wymagalnych lecz nie zapłaconych
należności wynikających z Umowy Leasingu. W takim przypadku Korzystający zobowiązany jest do poniesienia kosztów naprawy Pojazdu w części nie pokrytej
odszkodowaniem ubezpieczeniowym.
2. W przypadku gdy Pojazd jest ubezpieczany przez Finansującego:
2.1 Korzystający zobowiązany jest do pokrywania kosztów zawartych przez Finansującego umów ubezpieczenia, w tym również w przypadku, gdy okres leasingu jest
krótszy od okresu ubezpieczenia; w takim przypadku Finansujący zwróci Korzystającemu otrzymaną od zakładu ubezpieczeń niewykorzystaną część składki
ubezpieczeniowej, pod warunkiem nie wystąpienia w okresie ubezpieczenia szkód komunikacyjnych.

2.2 Zwrot Finansującemu wydatków poniesionych na zapłatę rocznej składki AC/OC będzie dokonywany przez Korzystającego na zasadach określonych w Umowie
Leasingu, przy czym w przypadku ratalnego refakturowania składki ostatnia jej część może różnić się od części wcześniej opłaconych z uwagi na konieczność dokonania
niezbędnych zaokrągleń.
2.3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC zakładu ubezpieczeń, z którym Finansujący zawarł umowę ubezpieczenia Pojazdu oraz wykaz postanowień umowy
ubezpieczenia modyfikujących Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC (Wyciąg z umowy generalnej dotyczącej warunków ubezpieczenia pojazdów) stanowią załącznik do
Umowy Leasingu. W razie zmiany zakładu ubezpieczeń lub treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AC, Korzystającemu zostaną przesłane aktualne kopie
wymienionych wyżej dokumentów. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy Leasingu.
2.4 Używanie pojazdu w krajach, które nie są objęte ochroną ubezpieczeniową AC zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia AC zawartego przez Finansującego,
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Finansującego oraz zawarcia i pokrycia przez Korzystającego kosztów uzupełniającego ubezpieczenia AC; postanowienia §6 ust. 11
stosuje się odpowiednio.
2.5 Finansujący zobowiązany jest do przesyłania Korzystającemu aktualnych polis ubezpieczeniowych.
2.6. Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie również w razie ubezpieczenia Pojazdu przez Finansującego w trakcie obowiązywania Umowy Leasingu
po upływie okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia zawartej przez Korzystającego.
3. W przypadku gdy Pojazd ubezpieczany jest przez Korzystającego:
3.1 Korzystający jest zobowiązany do ubezpieczenia Pojazdu na rzecz Finansującego, najpóźniej w dacie rejestracji Pojazdu, w zakresie AC (w tym również od ryzyka
kradzieży) i OC przez cały Okres Leasingu, a także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Leasingu do momentu zwrotu pojazdu Finansującemu lub do dnia jego
wykupu oraz do poniesienia kosztów z tym związanych. Korzystający zobowiązany jest do zapłacenia składki ubezpieczeniowej. Z zawartych umów ubezpieczenia musi
wynikać, że właścicielem pojazdu jest Finansujący, a użytkownikiem Korzystający. Korzystający zobowiązany jest do pokrycia Finansującemu wszelkich kar i kosztów,
jakie ten będzie musiał ponieść w przypadku nie zawarcia przez Korzystającego lub zawarcia przez niego w sposób nieprawidłowy umowy ubezpieczenia.
3.2 Wybór przez Korzystającego zakładu ubezpieczeń wymaga uprzedniej zgody Finansującego. Korzystający zobowiązany jest, przed zawarciem lub zmianą umowy
ubezpieczenia, przekazać Finansującemu ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, a także dostępne informacje o zakładzie ubezpieczeń.
3.3 Korzystający zobowiązany jest do odnawiania zawartych umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 3.1, z zastrzeżeniem ust. 3.4. Zawarcie umów ubezpieczenia
na następny okres ubezpieczeniowy powinno nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni przed zakończeniem dotychczasowego okresu ubezpieczenia.
3.4 Korzystający zobowiązany jest do pokrycia Finansującemu kosztów ubezpieczenia Pojazdu jakie ten będzie zobowiązany uiścić w wyniku uchybienia przez
Korzystającego obowiązkowi wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.).
3.5 W przypadku ubezpieczenia Pojazdu z opcją redukcji sumy ubezpieczenia, w razie zaistnienia szkody Korzystający zobowiązany jest do ubezpieczenia Pojazdu do
pełnej wartości rynkowej.
3.6 Korzystający każdorazowo przekaże Finansującemu, w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia ubezpieczenia:
a) oryginał polisy ubezpieczenia AC lub kopię polisy pakietowej, potwierdzonej za zgodność przez zakład ubezpieczeń lub Autoryzowanego Partnera Renault,
b) kopię polisy ubezpieczenia OC,
c) kopię ubezpieczenia OC - Zielona Karta (o ile istnieje wymóg jej posiadania).
d) oryginał dodatkowego ubezpieczenia AC dotyczącego rozszerzenia zakresu terytorialnego tego ubezpieczenia.
W razie nie otrzymania ww. dokumentów w terminie powyżej wskazanym, Finansujący może ubezpieczyć Pojazd w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń, zaś
składkę ubezpieczeniową refakturuje na Korzystającego lub też może według swego wyboru wypowiedzieć Umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym. W każdym
przypadku skutki niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia przedmiotu leasingu lub nie uiszczenia w terminie składki ubezpieczeniowej obciążają Korzystającego.
3.7 W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia, Korzystający jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Finansującego o jej okolicznościach i przyczynach.
3.8 Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie również w razie ubezpieczenia Pojazdu przez Korzystającego w trakcie obowiązywania Umowy Leasingu
po upływie okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia zawartej przez Finansującego pod warunkiem poinformowania Finansującego najpóźniej na 30
dni przed upływem bieżącej ochrony ubezpieczeniowej.
§ 8. Odstąpienie od Umowy Leasingu
W przypadku, gdy Korzystający nie ustanowi zabezpieczeń wymaganych Umową Leasingu lub też gdy Umowa Leasingu została zawarta na podstawie przekazanych
przez Korzystającego dokumentów stwierdzających nieprawdę albo podrobionych lub przerobionych bądź gdy przed rejestracją Pojazdu Korzystający odmówi
przyjęcia Pojazdu do używania, Finansujący może odstąpić od Umowy Leasingu ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Korzystający zwróci Finansującemu
wszelkie koszty poniesione przez niego w związku z zakupem pojazdu, jego ewentualną rejestracją i ubezpieczeniem, jak również w takim przypadku Finansujący może
zażądać od Korzystającego zapłaty kary umownej w wysokości 3% Ceny Pojazdu brutto, co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Finansującego odszkodowania w
zakresie przekraczającym wysokość kary umownej.
§ 9. Wygaśnięcie i przedterminowe rozwiązanie Umowy Leasingu
1. Wygaśnięcie Umowy Leasingu
1.1 Umowa Leasingu wygasa:
a) z ostatnim dniem Podstawowego Okresu Leasingu,
b) z dniem utraty przez Korzystającego bytu prawnego lub śmierci Korzystającego,
c) z dniem w którym Finansujący otrzymał pisemne powiadomienie o zaginięciu, utracie lub zniszczeniu Pojazdu (potwierdzone przez zakład ubezpieczeń) albo
otrzymał od zakładu ubezpieczeń pisemne powiadomienie o Szkodzie Całkowitej Pojazdu w sposób skutkujący oceną, że naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona,
d) z dniem w którym Finansujący dowiedział się w inny sposób, w szczególności od organów ścigania, o zaginięciu, utracie lub uszkodzeniu Pojazdu w sposób
skutkujący oceną, że naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona.
1.2 Korzystający jest zobowiązany do wnoszenia Opłat Leasingowych oraz wszelkich innych opłat wynikających z Umowy Leasingu do dnia jej wygaśnięcia. Jeżeli
otrzymane przez Finansującego z zakładu ubezpieczeń odszkodowanie powiększone o cenę netto uzyskaną ze sprzedaży pozostałości powypadkowych pojazdu (o ile
występują) jest niższa od sumy następujących należności:
a) zdyskontowanych otwartych (tj. przewidzianych w Umowie Leasingu do upływu umownego terminu jej zakończenia) rat leasingowych netto,
b) przewidzianej w Umowie Leasingu ceny netto wykupu Pojazdu,
c) dodatkowych kosztów poniesionych przez Finansującego w związku z likwidacją szkody,
d) opłaty administracyjnej, zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych, z tytułu czynności przy sprzedaży pozostałości powypadkowych (o ile występują),
e) nie opłaconej części składki AC/OC należnej za rozpoczęty okres ubezpieczenia (jeżeli Pojazd był ubezpieczony przez Finansującego),
f) nie opłaconych Rat Ubezpieczenia „Bezpieczny Leasing” zgodnie z Umową Leasingu, pomniejszonych o oprocentowanie (jeżeli Korzystający przystąpił do
ubezpieczenia „Bezpieczny Leasing”),
g) nie opłaconych Rat Ubezpieczenia „GAP” zgodnie z Umowa Leasingu, pomniejszonych o oprocentowanie (jeżeli Korzystający przystąpił do ubezpieczenia „GAP”),
wówczas Korzystający z zastrzeżeniem ust. 1.3 poniżej, zobowiązany jest zapłacić Finansującemu (niezależnie od zaległych opłat wraz z odsetkami) różnicę; w
przeciwnym razie Finansujący zwróci Korzystającemu nadwyżkę, po potrąceniu ewentualnych zaległych opłat wynikających z Umowy Leasingu lub z innych umów
zawartych z Finansującym.

1.3 Dla dyskontowania stosuje się obowiązującą w dniu wygaśnięcia Umowy Leasingu stopę 1-miesięczną WIBOR dla złotych.
1.4 Wyliczona w powyższy sposób należność winna być uiszczona przez Korzystającego w terminie wskazanym przez Finansującego w treści rozliczenia Umowy
Leasingu.
1.5 Jeżeli zakład ubezpieczeń odmawia przyznania odszkodowania ubezpieczeniowego i/lub nie wypłaca tego odszkodowania w terminie 60 dni od otrzymania przez
Finansującego pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1.1, to niezależnie od przyczyn takiego stanowiska zakładu ubezpieczeń, Finansujący jest uprawniony
do żądania od Korzystającego sumy należności wymienionych w ust.1.2 pkt. a)-g) (niezależnie od zaległych opłat wraz z odsetkami). Wyliczona w powyższy sposób
należność winna być uiszczona przez Korzystającego w terminie wskazanym przez Finansującego w treści rozliczenia Umowy Leasingu. Po jej wpłacie Finansujący jest
zobowiązany na wniosek Korzystającego do nieodpłatnego przelewu na Korzystającego wierzytelności wobec zakładu ubezpieczeń.
1.6 W przypadku gdy przyczyny wygaśnięcia Umowy Leasingu wymienione w ust. 1.1 dotyczą niektórych Pojazdów, będących przedmiotem jednej Umowy Leasingu,
Umowa ta wygasa w tej części. Do rozliczenia Umowy Leasingu stosuje się postanowienia ust. 1.4.
2. Przedterminowe rozwiązanie Umowy Leasingu
2.1 Korzystającemu nie przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy Leasingu w trakcie jej obowiązywania.
2.2 Finansujący może przedterminowo rozwiązać Umowę Leasingu ze skutkiem na dzień doręczenia Korzystającemu oświadczenia, w przypadku :
a) złożenia w stosunku do Korzystającego wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością
zawarcia układu lub wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego w postępowaniu upadłościowym, wszczęcia w stosunku do Korzystającego postępowania
likwidacyjnego lub podziału, złożenia przez Korzystającego wniosku o wykreślenie z właściwej ewidencji lub rejestru przedsiębiorców, ustanowienia zarządu
przymusowego nad przedsiębiorstwem Korzystającego,
b) opóźnienia w zapłacie w terminie co najmniej jednej raty leasingowej lub innych należności na łączną kwotę równą co najmniej jednej racie leasingowej i nie
uiszczenia tej płatności w dodatkowym 7 dniowym terminie wyznaczonym przez Finansującego;
c) innego istotnego naruszenia Umowy Leasingu, w tym poprzez używanie Pojazdu w sposób niezgodny z Umową Leasingu i Ogólnymi Warunkami, a w szczególności
poprzez naruszenie obowiązków wymienionych w §6 lub w §7 powyżej.
2.3 Jeżeli uzyskana przez Finansującego cena sprzedaży netto Pojazdu lub wartość rynkowa netto Pojazdu ustalona przy przekazaniu go innemu korzystającemu, jest
niższa od sumy:
a) zdyskontowanych otwartych rat netto (tj. przewidzianych w Umowie Leasingu do upływu umownego terminu jej zakończenia),
b) przewidzianej w Umowie Leasingu ceny netto wykupu Pojazdu,
c) dodatkowych kosztów poniesionych przez Finansującego w związku ze sprzedażą Pojazdu, w tym kosztów poniesionych przez Finansującego w związku z jego
wyceną, naprawą i konserwacją,
d) kosztów wymienionych w §11,
e) nie opłaconej części składki AC/OC należnej za rozpoczęty okres ubezpieczenia (jeżeli Pojazd był ubezpieczony przez Finansującego),
f) nie opłaconych Rat Ubezpieczenia „Bezpieczny Leasing” zgodnie z Umową Leasingu, pomniejszonych o oprocentowanie (jeżeli Korzystający przystąpił do
ubezpieczenia „Bezpieczny Leasing”), chyba że finansujący otrzyma zwrot składki bezpośrednio od ubezpieczyciela,
g) nie opłaconych Rat Ubezpieczenia „GAP” zgodnie z umową Leasingu, pomniejszonych o oprocentowanie (jeżeli Korzystający przystąpił do ubezpieczenia „GAP”),
chyba że Finansujący otrzyma zwrot składki bezpośrednio od ubezpieczyciela,
wówczas Korzystający jest zobowiązany, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.4 poniżej, zapłacić Finansującemu różnicę (niezależnie od wszelkich zaległych należności
wraz z odsetkami ustawowymi); w przeciwnym przypadku Finansujący jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki na rzecz Korzystającego , po potrąceniu ewentualnych
zaległych opłat wynikających z Umowy Leasingu lub z innych umów zawartych z Finansującym.
Dla dyskontowania stosuje się obowiązującą na dzień rozwiązania Umowy Leasingu, stopę 1-miesięczną WIBOR dla złotych. Wyliczona w powyższy sposób należność
wymieniona w ust. 2.3 pkt a)- g) winna być uiszczona przez Korzystającego w terminie wskazanym przez Finansującego w treści rozliczenia Umowy Leasingu. Po
upływie ww. terminu Finansujący ma prawo naliczać odsetki za czas opóźnienia.
2.4 W razie przedterminowego rozwiązania Umowy Leasingu, Korzystający zobowiązany jest zwrócić Pojazd w terminie i w miejscu wskazanym przez
Finansującego; postanowienia § 10 ust. 2 - 6 OWUL stosuje się odpowiednio.
2.5 Jeżeli Pojazd nie został odzyskany przez Finansującego i/lub pomimo jego starań Pojazd nie został sprzedany albo przekazany do używania innemu Korzystającemu
w ciągu 60 dni od rozwiązania Umowy Leasingu, to niezależnie od przyczyn takiego stanu rzeczy, Finansujący jest uprawniony do żądania od Korzystającego,
niezależnie od zaległych opłat wraz z odsetkami, sumy należności wymienionych w ust.2. 3 pkt a)- g). Wyliczona w powyższy sposób należność winna być uiszczona
przez Korzystającego w terminie wyznaczonym przez Finansującego w rozliczeniu Umowy Leasingu. Po dokonaniu sprzedaży Pojazdu, Finansujący zwróci
Korzystającemu uzyskaną cenę netto, pomniejszoną o ewentualne koszty wyceny i sprzedaży pojazdu.
§ 10. Zakończenie okresu leasingu
1. Po upływie Podstawowego Okresu Leasingu określonego w Umowie Leasingu oraz pod warunkiem wywiązania się przez Korzystającego z wszelkich zobowiązań
wobec Finansującego wynikających z Umowy Leasingu, Korzystającemu przysługuje prawo skorzystania z Opcji Wykupu za cenę określoną w Umowie Leasingu. W
razie dokonania zakupu przez Korzystającego, strony wyłączają odpowiedzialność Finansującego z tytułu rękojmi za wady Pojazdu. Nie zgłoszenie przez
Korzystającego najpóźniej na 30 dni przed upływem Podstawowego Okresu Leasingu rezygnacji pisemnej z wykonania Opcji Wykupu, poczytane jest za jego zgodę na
nabycie Pojazdu. Korzystający zobowiązany jest do zapłacenia ceny Opcji Wykupu najpóźniej w dniu zakończenia Umowy Leasingu (lub gdy dzień ten przypada w
sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy – w poprzedzającym dniu roboczym) z zastrzeżeniem, iż w przypadku istnienia zadłużenia, zapłacona cena Opcji Wykupu
zostanie zaliczona przez Finansującego w pierwszej kolejności na jego pokrycie, z zastrzeżeniem §4 ust. 10. W takim też przypadku Finansujący wyznaczy
korzystającemu termin do uzupełnienia ceny Opcji Wykupu, przy czym bezskuteczny upływ tego terminu uznaje się za rezygnację Korzystającego z wykupienia Pojazdu
zaś Korzystający zobowiązany jest do zwrócenia Pojazdu w terminie i w sposób wskazany przez Finansującego.
2. W razie nieskorzystania z Opcji Wykupu Pojazdu, Korzystający zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu na swój koszt nie później niż w dniu następującym po ostatnim
dniu Podstawowego Okresu Leasingu (lub gdy dzień ten przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy – w poprzedzającym dniu roboczym) do Dostawcy,
u którego nastąpiło jego wydanie, chyba, że inny termin i miejsce zostanie wskazane przez Finansującego. W razie opóźnienia w skorzystaniu z Opcji Wykupu lub
zwrocie Pojazdu, Korzystający zwróci Finansującemu poniesione przez niego koszty ubezpieczenia pojazdu. W razie zwrotu Pojazdu w przypadku rezygnacji przez
Korzystającego z Opcji Wykupu, Finansujący może zbyć Pojazd za wartość rynkową. W takim przypadku Finansujący zwróci Korzystającemu cześć uzyskanej ceny
sprzedaży netto przewyższającą wartość hipotetyczną Pojazdu lub ustaloną w Umowie Leasingu wartość Opcji Wykupu, nie więcej jednak niż do wysokości
stanowiącej różnicę pomiędzy wartością rzeczywistą netto a wartością hipotetyczną netto Pojazdu lub umownie przyjęta wartością Opcji Wykupu netto, pomniejszoną
o koszty sprzedaży (o ile wystąpią), pod warunkiem wywiązania się przez Korzystającego z wszelkich zobowiązań wobec Finansującego wynikających z Umowy
Leasingu.
3. Korzystający jest zobowiązany do zwrotu Pojazdu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie w wyniku prawidłowej eksploatacji, z kompletem kluczyków /
kart rozruchowych oraz dokumentacji pojazdu, bez uszkodzeń i nadającym się do dalszej eksploatacji, a także po usunięciu - na żądanie Finansującego - zmian w
Pojeździe o których mowa w § 6 ust. 4a Ogólnych Warunków Umowy Leasingu. Stan Pojazdu w dacie zwrotu określa protokół zdawczo-odbiorczy.
4. W razie zwrotu Pojazdu w stanie odbiegającym od stanu normalnego zużycia, wynikającego z prawidłowego używania, Korzystający na żądanie Finansującego
będzie zobowiązany pokryć koszty przywrócenia Pojazdu do właściwego stanu oraz naprawienia innych szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego

wykonania obowiązków określonych w niniejszym paragrafie. Wycena kosztów zostanie dokonana przez rzeczoznawcę wyznaczonego przez Finansującego. Koszt
wyceny i przywrócenia Pojazdu do właściwego stanu ponosi Korzystający.
5. Jeżeli Korzystający nie zwróci Pojazdu w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2 powyżej, Finansujący lub osoba przez niego upoważniona ma prawo przejąć Pojazd
bez uprzedniego powiadomienia Korzystającego. Korzystający wyraża niniejszym zgodę, aby Finansujący mógł przejąć Pojazd w sytuacji, gdy znajduje się on na
zamkniętej nieruchomości należącej do Korzystającego lub jego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej. Korzystający zobowiązuje się do nie utrudniania przejęcia Pojazdu,
do udzielenia wszelkiej koniecznej pomocy jakiej Finansujący może zażądać oraz do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zwrotem Pojazdu. Korzystający uznaje,
że przejęcie Pojazdu opisane w niniejszym paragrafie, nie stanowi naruszenia jego posiadania w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
6. W przypadku niewykonania przez Korzystającego zobowiązania do terminowego zwrotu Pojazdu o którym mowa w niniejszym paragrafie, Korzystający będzie
zobowiązany do zapłacenia Finansującemu odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z Pojazdu w wysokości odpowiadającej 1/30 wysokości ostatniej raty
leasingowej za każdy dzień opóźnienia, co nie narusza postanowień określonych w §12 Ogólnych Warunków Umowy Leasingu.
7. Do daty zwrotu Pojazdu na Korzystającym spoczywa ryzyko utraty lub uszkodzenia Pojazdu.
8. W przypadku wygaśnięcia Umowy Leasingu z przyczyn opisanych w § 9 ust. 1,1 pkt b) do wykonania obowiązków opisanych w ust. 1-8 zobowiązany jest następca
prawny lub spadkobierca Korzystającego lub osoba posiadająca Pojazd.
§ 11. Postanowienia dodatkowe
1. W przypadku nie przestrzegania przez Korzystającego warunków Umowy leasingu i/lub Ogólnych Warunków Umowy Leasingu, Finansujący uprawniony jest do
podjęcia wszelkich środków prawnych w celu usunięcia tych naruszeń jak również w celu dochodzenia swych należności, przy czym Korzystającego obciąża koszt tak
podjętych działań.
2. Finansujący uprawniony jest do skorzystania z pomocy osób trzecich, w tym zewnętrznej firmy windykacyjnej, w zakresie wszelkich czynności zmierzających do
wyegzekwowania roszczenia, a w szczególności przy doręczaniu wezwań do zapłaty, oświadczeń o przedterminowym rozwiązaniu Umowy Leasingu jak również przy
odbiorze Pojazdu od Korzystającego w przypadkach, gdy z Umowy Leasingu lub Ogólnych Warunków Umowy Leasingu wynika obowiązek jego zwrotu przez
Korzystającego. Finansujący uprawniony jest również do skorzystania z pomocy osób trzecich w przypadku konieczności zapewnienia transportu odebranego Pojazdu
lub jego ochrony. Udokumentowanymi kosztami tak podjętych działań Finansujący może obciążyć Korzystającego.
§ 12. Postanowienia końcowe
1. Finansujący ma prawo, bez zgody Korzystającego, przenieść na osobę trzecią wszystkie lub niektóre swoje prawa wynikające z Umowy Leasingu. O przeniesieniu
tych praw Finansujący bezzwłocznie powiadomi Korzystającego.
2. Korzystający może przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z Umowy Leasingu, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Finansującego.
W przypadku braku takiej zgody przeniesienie praw jest bezskuteczne.
3. Wszelkie zmiany umowy oraz oświadczenia stron w wykonaniu Umowy Leasingu, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Za dokonanie zmian w Umowie Leasingu na wniosek Korzystającego, zapłaci on Finansującemu opłatę administracyjną w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat
Dodatkowych obowiązującej u Finansującego w chwili dokonania zmian; Korzystający w każdym czasie ma prawo wglądu do Tabeli Opłat Dodatkowych.
5. Wszelkie pisma dotyczące Umowy Leasingu, powinny być przesyłane na adresy Stron podane w Umowie Leasingu, przy czym listy jednokrotnie awizowane i nie
podjęte w terminie uznaje się za prawidłowo doręczone. Zawiadomienia i pisma nie dotyczące rozwiązania umowy lub zmiany istotnych jej postanowień dotyczących
w szczególności zmiany Opłat Leasingowych, mogą być przesyłane faksem. W przypadku niedopełnienia przez Korzystającego obowiązku zawiadamiania o zmianie
adresu, pisma wysłane na ostatni znany Finansującemu adres Korzystającego będą uważane za doręczone skutecznie.
6. Finansujący oświadcza, iż w dniu zawarcia umowy leasingu nie korzystał ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie:
a) art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
b) przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych,
7. W sprawach nie uregulowanych Umową Leasingu i niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Wszelkie spory wynikające z Umowy Leasingu lub pozostające w związku z nią, rozstrzygane będą ostatecznie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Finansującego.
9.Umowa Leasingu i niniejsze Ogólne Warunki Umowy Leasingu, zostały sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Korzystający wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Finansującego jego danych osobowych zawartych w Umowie Leasingu i w innych dokumentach
związanych z Umową Leasingu, w szczególności takich jak: firma (imię i nazwisko), siedziba (miejsce zamieszkania), adres, e-mail, nr tel. kom.. Dane będą przetwarzane
w związku z wykonaniem Umowy Leasingu i w tym zakresie mogą by przekazywane firmom windykacyjnym, ubezpieczycielowi/ brokerowi oraz Renault Polska Sp. z
o.o.
Powyższa
zgoda
obejmuje
również
wykorzystywanie
danych
osobowych
przez
Finansującego
i
Renault
Polska
Sp.
z
o.o.
dla celów
marketingowych
i promocyjnych. i w tym zakresie Korzystający wyraża zgodę na przesyłanie mu przez RCI Leasing Polska
Sp. z o.o. i Renault Polska Sp. z o.o., informacji handlowych, dotyczących oferty handlowej, także drogą elektroniczną.
Korzystający oświadcza, iż został poinformowany o uprawnieniach przysługujących mu na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
a w szczególności o prawie wglądu do danych osobowych i ich poprawiania, oraz potwierdza, że podanie danych przez niego jest dobrowolne.

Korzystający:

________________________________
firma (funkcja, imię i nazwisko), podpis

Załącznik nr 2 do Umowy Leasingu

UMOWA CESJI

1. Korzystający oświadcza, iż przenosi na Finansującego przysługujące Korzystającemu uprawnienia wynikające z Zamówienia /Umowy Sprzedaży, podpisanego
przez Korzystającego i Dostawcę i dotyczącego Pojazdu będącego przedmiotem leasingu, w szczególności prawo do zapłaconej zaliczki oraz prawo nabycia
Pojazdu określonego w zamówieniu.
2. Finansujący i Korzystający uzgadniają, że Finansujący przejmuje zobowiązania Korzystającego wynikające z Zamówienia/Umowy Sprzedaży, wymienionego w
punkcie 1 powyżej, w szczególności zobowiązanie do zapłaty Dostawcy Ceny Pojazdu pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę.
3. Strony niniejszej umowy ustalają, że przelew wierzytelności, zgodnie z punktem 1 powyżej oraz przejęcie długu, zgodnie z punktem 2 powyżej, jest dokonane
pod warunkiem rozwiązującym w postaci odstąpienia przez Finansującego od umowy leasingu zgodnie z § 8 Ogólnych Warunków Umowy Leasingu. W przypadku
odstąpienia od Umowy Leasingu przez Finansującego niniejsza umowa cesji jest uważana za niezawartą.

Korzystający:

_______________________________
firma (funkcja, imię i nazwisko), podpis

___________________________
(miejscowość i data)

Finansujący:
RCI Leasing Polska Sp. z o.o.

_____________________________________
( funkcja, imię i nazwisko reprezentanta), podpis

_________________________
(miejscowość i data)

W imieniu Dostawcy wyrażam zgodę na przejęcie obowiązków Korzystającego wynikających z Zamówienia/Umowy Sprzedaży dotyczącego Pojazdu będącego
przedmiotem leasingu, przez Finansującego zgodnie z punktem 2 powyżej na zasadach przewidzianych w punkcie 3 powyżej. Jednocześnie potwierdzam
wpłacenie przez Korzystającego zaliczki zgodnie z ww. Zamówieniem/Umową Sprzedaży oraz uznaję tę zaliczkę jako uiszczoną przez Finansującego na poczet ceny
sprzedaży.

______________________
Za Dostawcę

_____________________
(miejscowość i data)

