Wniosko-oświadczenie dotyczy umowy leasingu operacyjnego, leasingu finansowego i umowy pożyczki

Nazwa firmy ………………………………………………….
adres …………………………………………………………….
(ulica, kod pocztowy, miejscowość)

NIP ………………………………………………………………..
Idea Getin Leasing S.A.
Dział Obsługi Posprzedażowej
ul. Armii Krajowej 25,
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Wniosko-oświadczenie dotyczące zmiany harmonogramu spłat

do umowy/umów nr

Oświadczam, że wnioskuję i akceptuję warunki zmiany harmonogramu spłaty rat do wyżej wskazanych
umów, polegającą na:
• obniżeniu 6 rat do wysokości odsetek czyli 6 niższych rat
(zmiana od kolejnej niezafakturowanej raty)*
• wydłużeniu okresu spłaty o 6 miesięcy
• w przypadku leasingu operacyjnego wartość wykupu pozostaje bez zmian
* Powyższe warunki z zastrzeżeniem:
Oświadczam, że wszystkie powyższe warunki akceptuję, a także, że jestem świadoma/y, iż wysokość rat
i rata, od której zostanie wprowadzona zmiana harmonogramu, zależy od warunków akceptowalnych
przez Finansującego umowę.
Do czasu wydania przez Idea Getin Leasing S.A. (dalej: IGL) tej decyzji powyższy dokument stanowi
Wniosek. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku przez IGL, wniosek staje się Oświadczeniem
zaakceptowanym przez Klienta i uprawnia IGL SA do dokonania zmian w harmonogramie spłat umowy.
Potwierdzenie zmiany i nowy harmonogram zostaną przesłane w wiadomości e-mail.
W przypadku braku możliwości dokonania zmian umowy na powyższych warunkach, IGL, zaproponuje
Państwu inną możliwą zmianę harmonogramu spłat.
Wydłużenie umowy leasingu/pożyczki a umowy ubezpieczenia
Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC), ubezpieczenie Assistance oraz ubezpieczenie majątkowe
przedmiotów leasingu/pożyczki nie będących środkami transportu, w zależności od tego, które z nich
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zostało zawarte w związku z umową, pozostają obowiązkowe w całym okresie trwania umowy i podlegają
przedłużeniu na zasadach wynikających z ogólnych warunków umowy.
Niniejszy wniosek i oświadczenie, nie uwzględniają niezbędnych kosztów przedłużenia ochrony
ubezpieczeniowej w wyżej wymienionych zakresach.
Ubezpieczenie Spłaty Raty oraz Ubezpieczenie GAP, jeśli zostały zawarte w związku z przedmiotową
umową, wygasają po upływie okresu ubezpieczenia, na który zostały zawarte w momencie zawierania
umowy leasingu/pożyczki i nie podlegają wydłużeniu w związku z wydłużeniem okresu trwania umowy
leasingu/pożyczki.
Zasady rozliczania umowy leasingu/pożyczki zawartej w Wariancie GAP125/Wariancie GAP Indeksowy
mają zastosowanie wyłącznie w okresie wskazanym pierwotnie w umowie leasingu/pożyczki, a okresu ich
stosowania nie wydłuża się w związku z wydłużeniem umowy.

…………………..
(data)

………………………………………………….
(podpis właściciela lub osoby uprawnionej zgodnie z KRS)

Instrukcja:
•

Skan wniosko-oświadczenia prosimy odesłać na adres:
akceptacja.harmonogramy@ideagetin.pl

•

W temacie maila prosimy wpisać: Wniosko-oświadczenie
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