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Data:
(DD.MM.RRRR)

–

–

r.

WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA UŻYCZENIE / WYNAJEM
PRZEDMIOTU UMOWY NUMER ____________________________________
OKREŚLENIE STRON
Na potrzeby wniosku o udzielenie zgody na użyczenie /wynajem przyjęte zostają następujące określenia:
- Leasingodawca/Pożyczkodawca/Wynajmuący - IGL
- Leasingobiorca/Pożyczkobiorca/Najemca - Klient
- Osoba/firma trzecia której przedmiot ma być użyczony/wynajmowany - Podnajemca
PODNAJEMCA / OSOBA MAJĄCA UŻYTKOWAĆ PRZEDMIOT
osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
imię i nazwisko _______________________________________________________________________ numer PESEL _____________________________
przedsiębiorca
nazwa ______________________________________________________________________________ numer NIP _______________________________
PRZEDMIOT UŻYCZENIA / WYNAJMU

nazwa przemiotu i numer fabryczny lub numer rejestracyjny
CHARAKTER UŻYCIA / WYNAJMU
1. Wnoszę o udzielenie zgody na:
nieodpłatne użyczenie
zarobkowy wynajem
2. Przekazanie będzie miało charakter:
krótkoterminowy (poniżej 3 m-cy)
długoterminowy (powyżej 3 m-cy)
3. Pomiędzy Klientem i Podnajemcą:
istnieje pokrewieństwo; stopień pokrewieństwa ________________________________________
nie istnieje pokrewieństwo
istnieją powiązania kapitałowe
nie istnieją powiązania kapitałowe
4. Przekazany przedmiot nie będzie wynajmowany przez Podnajemcę kolejnym osobom.
5. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących ww. danych zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie IGL.
Jednocześnie oświadczam, iż jesten świadomy/a pełnej odpowiedzialności za podane informacje, a zgoda IGL na użyczenie/wynajem nie zwalnia z odpowiedzialności za ww. przedmiot ani z żadnych innych postanowień umowy obejmującej ten przedmiot.
DANE KONTAKTOWE
Odpowiedź na złożony wniosek oraz wszelkie informacje związane z jego realizacją proszę przesłać:

PODPIS!

email: ________________________________________________________________________________________________________
pocztą, na adres korespondencyjny

Czytelny podpis i pieczęć firmowa Klienta

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikiem (oświadczenie Podnajemcy - osoby / firmy, której przedmiot ma być użyczony / wynajmowany) prosimy przesłać e-mailem na adres: klient@ideagetin.pl lub pocztą na adres: Idea Getin Leasing S.A., ul. Strzegomska 42b, 53-611 Wrocław.
Za wydanie zgody pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji IGL.
Idea Getin Leasing S.A.
ul. Strzegomska 42b
53-611 Wrocław
ideagetinleasing.pl

T:
F:

+48 71 33 44 900
+48 71 33 44 901
801 199 199
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OŚWIADCZENIE PODNAJEMCY - OSOBY/FIRMY,
KTÓREJ PRZEDMIOT MA BYĆ UŻYCZONY/WYNAJMOWANY
W przypadku wyrażenia zgody przez IGL na przekazanie

(nazwa Podnajemcy) przez
(nazwa Klienta)

do używania przedmiotu:

,

będącego przedmiotem do umowy nr
, niniejszym zobowiązuję się do bezwarunkowego wydania IGL (lub jego pełnomocnikom) przedmiotu w sytuacji, gdy umowa zawarta przez IGL z Klientem zostanie rozwiązana.
Jednocześnie wyrażam swoją bezwarunkową zgodę na windykację przez pracowników IGL (bądź umocowanych pełnomocników – windykatorów) przedmiotu umowy (w tym na wejście na teren mojej/reprezentowanej przeze mnie firmy bądź do innego, wskazanego niżej miejsca instalacji przedmiotu umowy*) w sytuacji, gdy
przedmiot nie zostanie wydany dobrowolnie, a także zobowiązuję się do pokrycia związanych z tym kosztów windykacji przedmiotu.
W przypadku zmiany miejsca instalacji przedmiotu zobowiązuję się o tym powiadomić IGL pisemnie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

PODPIS!

Miejsce instalacji i użytkowania sprzętu (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

*

Podpis i pieczątka Podnajemmcy

Nie dotyczy przedmiotów będących pojazdami.
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