
strona 1 / 1

Informacje o wniosku

Czego dotyczy wniosek?

 Oferty przedterminowego zakończenia umowy leasingu    Oferty wyłączenia przedmiotu leasingu z umowy

Nabywca przedmiotu leasingu

 Korzystający    Osoba trzecia wskazana przez korzystającego

Nazwa przedmiotu oraz nr seryjny / rejestracyjny umożliwiający identyfikację 

Dane Klienta

Nazwa firmy 

Osoba wyznaczona do kontaktu  

Telefon do kontaktu 

Adres e-mail do kontaktu  

Numer umowy leasingu     

Uzasadnienie wniosku     

Dane nabywcy przedmiotu leasingu (niezbędne do wystawienia faktury VAT) 

Nazwa lub imię i nazwisko 

Adres:   

NIP: 

  – –  r. 
Data (dd-mm-rrrr) Podpis osoby upoważnionej Pieczęć osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wnioskodawcy do reprezentowania Wnioskodawcy

1. Wypełniony i podpisany wniosek prosimy przesłać do PKO Leasing Spółka Akcyjna:

1.1. Jeśli umowa leasingu została zawarta z Raiffeisen-Leasing Polska S.A:
• pocztą mailową na adres: leasing.zakonczenia@pkoleasing.pl,
• pocztą na adres: ul. 11 Listopada 74, 07-410 Ostrołęka.

1.2.  Jeśli umowa leasingu została zawarta z PKO Leasing Spółka Akcyjna:
• pocztą mailową na adres: aneksy@pkoleasing.pl,
• pocztą na adres: Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź.

2. Warunki przedterminowego zakończenia umowy zostaną przesłane w ciągu 3 dni roboczych, z zastrzeżeniem punktu 3 niżej, na adres mailowy wskazany przez
Państwa w niniejszym wniosku i będą obowiązywać do końca miesiąca kalendarzowego w którym została sporządzona oferta.

3. Jeżeli planują Państwo zakończenie umowy w bieżącym miesiącu kalendarzowym, prosimy o przesłanie wniosku do 25. dnia miesiąca. Wnioski otrzymane 26.
dnia miesięaca i później zostaną obsłużone po 5. dniu następnego miesiąca kalendarzowego.

4. Informujemy, że za sporządzenie oferty zostaną Państwo obciążeni opłatą w wysokości zgodnej z warunkami zawartej umowy.

WNIOSEK O PRZEDTERMINOWE ZAKOŃCZENIE UMOWY
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