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RCI Leasing Polska Sp. z o.o.  
ul. Marynarska 13 
02-674 Warszawa 
 
Dział Obsługi Umów 
Tel. 22 541 13 80, fax. 22 541 13 01 
adres email: obslugaleasing@rcibanque.com 

 

WNIOSEK O CESJĘ UMOWY LEASINGU 
 

Dotyczy umowy leasingu nr __________________________________________________ 

 

Nazwa/Firma Korzystającego 

_______________________________________________________________________________ 

Adres siedziby__________________________________________________________________ 

NIP _______________________       REGON______________________________ 

Tel ______________________________ 

Zwracam się z prośbą o dokonanie cesji w/w umowy leasingu na firmę : 

 Nazwa/Firma Przejmującego 

_______________________________________________________________________________ 

Adres siedziby__________________________________________________________________ 

NIP _______________________       REGON______________________________ 

Tel ______________________________ 

 

UWAGA: 

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest brak zaległości z tytułu opłat leasingowych oraz przesłanie wymaganego 

kompletu dokumentów Przejmującego (podpisane oświadczenie str. 2, podpisane oświadczenie str. 3 oraz 

dokumenty rejestrowe i finansowe zgodnie z wykazem z załącznika). 

Wnioski do umów z zaległościami lub niekompletne nie będą rozpatrywane.  

Opłata za dokonanie cesji umowy leasingu jest zgodna z aktualnie obowiązującą Tabelą Opłat Dodatkowych.  

 
 
Data: 

____________________________    ____________________________ 

Podpis Korzystającego    Podpis Przejmującego  
lub podpis i pieczątka funkcyjna osoby   lub podpis i pieczątka funkcyjna osoby 

 reprezentującej Korzystającego   reprezentującej Przejmującego 
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OŚWIADCZENIE PRZEJMUJĄCEGO 

 

Niniejszym oświadczam, że: 
1. Pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 oraz art. 303 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks 

Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami), informacje podane we Wniosku są autentyczne i zawierają 
rzetelne informacje. 

2. Jednocześnie upoważniam RCI Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do wystąpienia, do biur informacji 
gospodarczych (w tym biura Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ul. Armii Ludowej 21, 51-
214 Wrocław; Międzybankowa Informacja Gospodarcza - Bankowy Rejestr oraz Międzybankowa Informacja 
Gospodarcza - Dokumenty Zastrzeżone, których administratorem jest Związek Banków Polskich przy ul. 
Kruczkowskiego 8 w Warszawie), z którymi RCI Leasing Polska Sp. z o.o. zawarła umowy, o udostępnienie 
informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, stosownie do art. 23 i 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.).             

3. Nie zostało wszczęte ani nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie likwidacyjne ani ugodowe bądź 
upadłościowe. 

4. Oświadczam, że nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani karno-skarbowe. 
5. Zostałem poinformowany, że w przypadku przedłożenia nieautentycznych dokumentów lub nierzetelnych 

informacji, zebrane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, niezależnie od innych okoliczności, w tym 
nawet w przypadku spłaty zobowiązań wynikających z Umowy leasingu, RCI Leasing Polska Sp. z o.o. może 
przekazać do systemu Międzybankowej Informacji Gospodarczej - Bankowy Rejestr, którego administratorem jest  
Związek Banków Polskich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      _____________________________________ 

 

Data:____________________    Podpis Przejmującego  
lub podpis i pieczątka funkcyjna osoby 
reprezentującej Przejmującego: 
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Szanowni Państwo, 
 
 
Państwa prywatność jest dla nas szczególnie ważna. Jako RCI Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
(RCI Leasing) - firma specjalizująca się w finansowaniu samochodów za pośrednictwem leasingu i najmu - chcielibyśmy 
móc informować Państwa o naszej działalności, wprowadzaniu nowych produktów, usług oraz promocji. Powyższe 
informacje chcielibyśmy przekazywać Państwu odrębnie jako RCI Leasing, jak również w kooperacji z podmiotami z nami 
współpracującymi tj. Renault Polska / Nissan1, który jest importerem pojazdów marek Renault, Dacia i Alpine / marki 
Nissan, a także Autoryzowanym Dealerem2 oferującymi pojazdy tych marek / tej marki.  
 
Pragniemy poinformować, że w grupie RCI znajduje się RCI Banque3, który oferuje atrakcyjne formy kredytowania zakupu 
samochodów ww. marek / marki.  
 
Pozostając w zgodności z obowiązującymi przepisami, aby móc przesyłać takie informacje, potrzebujemy uzyskać od 
Państwa następujące zgody: 
 
 

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji od 
RCI Leasing, a w przypadku wyrażenia dodatkowo zgody na udostępnienie moich danych – także od RCI Banque, Renault 
Polska, Nissan, Autoryzowanego Dealera, tj. poprzez: 
 

☐ e-mail    ☐ sms/mms   ☐ połączenia telefoniczne 

 
 

☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych o produktach i usługach RCI Banque, Renault Polska, 

Nissan oraz Autoryzowanych Dealerów, także z ofertą finansowania i ubezpieczenia, za pośrednictwem RCI Leasing. 
 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na temat produktów i usług dotyczących marek Renault, 
Dacia, Alpine/ Nissan, a także finasowania i ubezpieczenia od RCI Leasing, w związku z tym zgadzam się na 
udostępnienie moich danych kontaktowych dla realizacji tego celu do:  

☐ RCI Banque,  

☐ Nissan,  

☐ Renault Polska ,  

☐ Autoryzowanego Dealera, u którego został zamówiony pojazd. 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RCI Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674) 
przy ul. Marynarskiej 13. Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celu marketingu Administratora, w tym 
wykorzystywane w procesie profilowania, a w przypadku wyrażenia stosownej zgody – także innych podmiotów. Wyrażenie 
zgody jest zawsze dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu i wycofania zgody, prawo do przenoszenia danych, a także 
wniesienia skargi do Prezesa UODO.  
Kontakt w sprawach dot. ochrony danych: dataprotectionofficer-poland@rcibanque.com 
 
Pełna informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych dla celów marketingowych znajduje się w ogólnej 
klauzuli informacyjnej. 
 
 
 
 

    ______________________________ 

data, podpis Przejmującego 

 
1 Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie/ Nissan Sales Central & Eastern Europe Kereskedelmi Korlatolt Felelossegu 

Tarsasag sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 
2 Autoryzowany Dealer: [Nazwa] 
3 RCI Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 
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Kompletny wniosek o cesje musi zawierać: 

Niezależnie od formy prawnej działalności: 

- wniosek o cesję umowy leasingu podpisany przez Korzystającego oraz Przejmującego 

- oświadczenie Przejmującego 

- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (przed podpisaniem Przejmujący i jego 

reprezentanci powinni zapoznać się z dokumentem pn. Informacje na temat przetwarzania danych 

osobowych przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o.) 

- dokumenty finansowe i rejestrowe Przejmującego w zależności od formy prowadzenia 

działalności zgodnie z poniższym wykazem 

 

Dokumenty finansowe i rejestrowe Przejmującego z podziałem na formę prawną: 

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza: 

- wydruk z CEiDG 

- PIT za ubiegły rok z potwierdzeniem nadania 

- zestawienie z książki przychodów i rozchodów za bieżący rok – podpisane przez właściciela lub 

księgową 

 

Spółka cywilna: 

- NIP, REGON spółki cywilnej 

- umowa spółki 

- PIT-y wspólników za ubiegły rok z potwierdzeniem nadania 

- zestawienie z książki przychodów i rozchodów spółki za bieżący rok – podpisane przez osobę 

upoważnioną 

 

Spółka z o.o., spółka komandytowa, spółka akcyjna, spółka jawna : 

- KRS  

- bilans oraz  rachunek zysku i strat za ubiegły rok  – podpisane przez osobę upoważnioną 

- rachunek zysków  i strat za bieżący rok – podpisane przez osobę upoważnioną 


