ANEKS DO UMOWY LEASINGU
numer umowy leasingu, której dotyczy aneks (do
uzupełnienia przez wnioskodawcę)
pomiędzy:
Leasys Polska spółka z o.o. w Warszawie Al. Wyścigowa 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta
st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000156396, NIP 52132-36-605, REGON 015442730 („Finansujący”)
a wnioskującym o zawarcie aneksu:
(dane wnioskodawcy do uzupełnienia przez wnioskodawcę)
Firma w pełnym brzmieniu:
Adres / siedziba:
Adres korespondencyjny:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
NIP:
REGON:
KRS (jeżeli dotyczy):
zwanym dalej „Korzystającym”
Wniosek Korzystającego
W związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19, Korzystający wnosi o zawarcie aneksu do umowy leasingu
z Finansującym, o numerze wskazanym powyżej („Umowa Leasingu”), o treści podanej poniżej („Aneks”). Zawarcie
Aneksu ma na celu odroczenie w czasie płatności przez Korzystającego Opłat Leasingowych (zgodnie z definicją
zawartą w Umowie Leasingu) za 3 miesiące w zamian za wynagrodzenie dla Finansującego odpowiadające kosztowi
finansowania Przedmiotu Leasingu oraz przy jednoczesnym wydłużeniem Okresu Leasingu (zgodnie z definicją
zawartą w Umowie Leasingu) o 3 miesiące.
Oświadczenia Korzystającego
Korzystający oświadcza, że:
(i)
(ii)
(iii)

wedle najlepszej wiedzy Korzystającego nie zostało wszczęte i nie toczy się przeciwko Korzystającemu żadne
postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne;
sytuacja gospodarcza lub finansowa Korzystającego uległa pogorszeniu w związku ze skutkami pandemii
COVID-19;
szczegółowo zapoznał się z i rozumie zasady zawarcia i wejścia w życie Aneksu, określone w § 7 poniżej.

Korzystający oświadcza, że na potrzeby § 3 poniżej wybiera odroczenie płatności począwszy od Opłat Leasingowych
za (wnioskodawca powinien zaznaczyć tylko jeden miesiąc; w razie zaznaczenia więcej niż jednego miesiąca, pod
uwagę zostanie wzięty najwcześniejszy):
☐ kwiecień 2020 r.
☐ maj 2020 r.
☐ czerwiec 2020 r.
☐ lipiec 2020 r.
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Treść Aneksu
§ 1.

Wszelkie terminy rozpoczynające się wielką literą w niniejszym Aneksie, a niezdefiniowane odmiennie
w niniejszym Aneksie, mają znaczenie nadane im w Umowie Leasingu.

§ 2.

Okres Leasingu zostaje wydłużony o 3 miesiące, tj. o okres odpowiadający prolongacie płatności
na podstawie § 3.

§ 3.

Terminy płatności trzech kolejnych miesięcznych Opłat Leasingowych należnych zgodnie z Umową Leasingu,
począwszy od Opłaty Leasingowej za miesiąc wybrany powyżej przez Korzystającego, zostają odroczone i będą
one przypadał na 3 ostatnie miesiące Okresu Leasingu wydłużonego zgodnie z § 2 powyżej. Jeżeli Korzystający
wybrał powyżej miesiąc, za który uiścił już Opłatę Leasingową, odroczenie płatności trzech kolejnych
miesięcznych Opłat Leasingowych rozpoczyna się od pierwszej niezapłaconej dotychczas Opłaty Leasingowej.

§ 4.

Za 3 miesięczny okres odroczenia płatności Finansujący otrzyma wynagrodzenie w postaci odsetek naliczonych
od kwoty Opłat Leasingowych, których płatność jest odroczona, przez okres odroczenia płatności.
Oprocentowanie w tym okresie będzie odpowiadało kosztowi finansowania Przedmiotu Leasingu przez
Finansującego, obliczonemu proporcjonalnie do liczby miesięcznych Opłat Leasingowych, wartości Przedmiotu
Leasingu oraz różnicy między sumą Opłat Leasingowych a wartością Przedmiotu Leasingu. Kwota tych odsetek
zostanie doliczona do Opłat Leasingowych pozostałych do zapłaty.

§ 5.

Finansujący jednostronnie zaktualizuje Harmonogram Opłat uwzględniając postanowienia Aneksu i prześle go
Korzystającemu w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej lub na piśmie tradycyjną pocztą. Taki
Harmonogram Opłat jest wiążący dla Stron i nie wymaga odrębnej zgody Korzystającego.

§ 6.

Z tytułu zawarcia niniejszego Aneksu Finansujący nie pobiera dodatkowych opłat (poza odsetkami naliczonymi
zgodnie z § 4 powyżej z tytułu odroczenia płatności).

§ 7.

Zmiana Umowy Leasingu wymaga formy pisemnej (którą zgodnie z art. 78 1 Kodeksu Cywilnego można
zachować także opatrując dokument elektroniczny kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w związku z
czym niniejszy Aneks zostanie zawarty w następujący sposób:
§ 7.1. Korzystający (lub jego reprezentanci lub pełnomocnicy należycie umocowani do działania w imieniu
Korzystającego):
(a) wydrukuje i złoży własnoręczny podpis pod niniejszym Aneksem, prześle Finansującemu skan tak
podpisanego Aneksu na adres poczty elektronicznej: infolease.pl@leasys.com oraz prześle na adres
Finansującego oryginał własnoręcznie podpisanego Aneksu; lub
(b) opatrzy dokument elektroniczny zawierający niniejszy Aneks kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (forma, o której mowa w art. 78 1 Kodeksu Cywilnego) i prześle tak podpisany Aneks
Finansującemu na adres poczty elektronicznej: infolease.pl@leasys.com;
§ 7.2. po otrzymaniu (a) Aneksu podpisanego własnoręcznie przez lub w imieniu Korzystającego, lub (b)
Aneksu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez lub w imieniu Korzystającego lub
(c) skanu Aneksu podpisanego własnoręcznie przez lub w imieniu Korzystającego, Finansujący (jego
reprezentanci lub pełnomocnicy należycie umocowani do działania w imieniu Finansującego) podpisze
Aneks własnoręcznie i prześle na adres korespondencyjny podany przez Korzystającego powyżej lub
opatrzy go kwalifikowanym podpisem elektronicznym i prześle na adres poczty elektronicznej podany
przez Korzystającego powyżej.

§ 8.

Jeżeli Aneks jest podpisany w imieniu Korzystającego przez jego reprezentantów lub pełnomocników,
to wraz z podpisanym egzemplarzem Aneksu Korzystający powinien przesłać Finansującemu oryginały
dokumentów potwierdzających należyte umocowanie. Wątpliwości co do prawidłowego umocowania osób
podpisujących Aneks w imieniu Korzystającego mogą spowodować odmowę zawarcia Aneksu przez
Korzystającego.

§ 9.

Umowa Leasingu nie ulega zmianie w innym zakresie niż wprost wynikającym z niniejszego Aneksu.

§ 10. Aneks podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory dotyczące Aneksu rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby
Finansującego.
§ 11. Każda ze Stron Aneksu posiada egzemplarz Aneksu podpisany lub opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez drugą Stronę.
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§ 12. Finansujący ma prawo (ale nie obowiązek) do rozpoczęcia stosowania postanowień Aneksu po otrzymaniu
Aneksu podpisanego własnoręcznie przez lub w imieniu Korzystającego, Aneksu opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez lub w imieniu Korzystającego lub skanu Aneksu podpisanego własnoręcznie
przez lub w imieniu Korzystającego.
§ 13. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Za Korzystającego:

Za Finansującego:

Podpis:

Podpis:

_______________

_______________

Imię i nazwisko: _______________

Imię i nazwisko: _______________

Data:

Data:
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