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Rozdział 1. Organizator promocji  

§ 1 

Organizatorem Promocji jest PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (93-281), przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza nr 20, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022886, NIP: 725-17-35-694, BDO: 000009724, która posiada status dużego przedsiębiorcy w 
rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych o wpłaconym w całości kapitale 
zakładowym w wysokości 347.855.660 ,- złotych. 

 
 
Rozdział 2. Uczestnik promocji 

§ 2 

Uczestnikiem Promocji może być przedsiębiorca (spółka prawa handlowego), który zawarł z Organizatorem Promocji Umowę w okresie od 01 
listopada  2021 do 31 grudnia 2021 roku, przy czym za zawarcie Umowy uznaje się datę jej podpisania przez obie strony. 

 
 
Rozdział 3. Promocja 

§ 3 

Promocja obejmuje umowy leasingu operacyjnego, które zostaną zawarte z Organizatorem Promocji w okresie od 01 listopada 2021 do 31 
grudnia2021, a przedmiotem leasingu będzie samochód osobowy albo samochód ciężarowy o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony („Umowa”). 
Promocja dostępna będzie we wszystkich Oddziałach Organizatora Promocji i Oddziałach MPS i CPR PKO Banku Polskiego SA.  
 
 
Rozdział 4. Warunki promocji 

§ 4 

Promocja oznacza zapewnienie Uczestnikowi przez Organizatora Promocji preferencyjnych warunków Umowy polegających na nieobciążaniu 
Uczestnika, kosztami rejestracji przedmiotu leasingu we właściwym wydziale komunikacji.. 

§ 5 

Promocja obowiązuje dla Umów, które spełniają łącznie następujące warunki: 
a) w pierwszym roku obowiązywania Umowy, przedmiot leasingu zostanie objęty dodatkowym ubezpieczeniem na wypadek straty finansowej 

GAP w wariancie GAP fakturowy lub GAP Indeksowy, w związku z wystąpieniem szkody całkowitej w przedmiocie leasingu i wypłatą 
odszkodowania z umowy ubezpieczenia AC/OC poniżej wartości fakturowej przedmiotu leasingu określonej na fakturze nabycia przedmiotu 
leasingu, oferowanym przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego PKO Bank Polski SA lub PKO 
Leasing SA („Umowa Ubezpieczenia GAP”). Szczegółowe informacje o Umowie Ubezpieczenia GAP  w tym o ograniczeniach i wyłączeniach 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawarte są w Dokumencie zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz OWU na 
stronie internetowej www.pkoubezpieczenia.pl.   

b) Uczestnik nie zrezygnuje z Umowy Ubezpieczenia GAP w pierwszym roku obowiązywania Umowy, 
c) Uczestnik zawrze z Organizatorem umowę cesji wierzytelności do świadczenia ubezpieczeniowego z Umowy Ubezpieczenia GAP, 
d) Uczestnik zapewni, aby suma ubezpieczenia w ramach Umowy Ubezpieczenia GAP w pierwszym roku obowiązywania Umowy wynosiła nie 

mniej niż 30% wartości fakturowej określonej na fakturze nabycia przedmiotu leasingu 
 

§ 6 

Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do obciążenia Uczestnika kosztami rejestracji przedmiotu leasingu we właściwym wydziale komunikacji 
w wysokości 400 zł netto w przypadku, gdy Uczestnik Promocji: (i)  nie utrzyma ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy Ubezpieczenia GAP, 
w pierwszym roku obowiązywania Umowy lub (ii) nie zawrze z Organizatorem Promocji umowy cesji wierzytelności do świadczenia ubezpieczeniowego 
z Umowy Ubezpieczenia GAP lub (iii) nie zapewni, aby suma ubezpieczenia w ramach Umowy Ubezpieczenia GAP w pierwszym roku obowiązywania 
Umowy wynosiła nie mniej niż 30% wartości fakturowej określonej na fakturze nabycia przedmiotu leasingu.  

§ 7 

Promocja nie dotyczy indywidualnych numerów rejestracyjnych oraz opłat lub kosztów innych niż te, które należy ponieść przy dokonywaniu 
standardowych czynności zmierzających do zarejestrowania samochodu osobowego albo samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności do 
3,5 tony. 

§ 8 

Promocja ”Darmowa Rejestracja” nie łączy się z innymi promocjami występującymi w ofercie Organizatora Promocji. Uczestnik uprawniony jest do 
skorzystania z Promocji w stosunku do maksymalnie trzech przedmiotów leasingu, niezalenie od liczby zawartych Umów. 
 
 
Rozdział 5. Reklamacje  

§ 9 

Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane Organizatorowi Promocji w formie: (i) telefonicznej – za pośrednictwem infolinii dostępnej pod 
nr 801 887 887 (koszt zgodny z taryfą operatora) lub (ii) pisemnej ‒ na adres: Chłodna 52, 00-872 Warszawa, z dopiskiem „Rejestracja pojazdu za 
0zł”. 
 

§ 10 

REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA REJESTRACJA” 
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Reklamacja dotycząca przebiegu Promocji powinna zawierać dane Uczestnika, datę wystąpienia zastrzeżenia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub 
niezgodności oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia. 

§ 11 

Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu ich zasadności i ewentualnym podjęciu przez Organizatora Promocji stosownych działań mających na 
celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn.  

§ 12 

Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej. 
 

§ 13 

Organizator Promocji rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. 
 
 
Rozdział 6. Postanowienia końcowe  

§ 14 

 
Organizator Promocji odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg Promocji.  
 
 

§ 15 

W celu objęcia Uczestnika Promocją konieczne jest podpisanie Regulaminu przez Uczestnika. Podpisując Regulamin Korzystający akceptuje treść 
Regulaminu. Ponadto Regulamin udostępniony jest Uczestnikowi na stronie internetowej www.pkoleasing.pl. 

 
 
 
  

  

Data i podpisy  
osób uprawnionych do reprezentacji KORZYSTAJĄCEGO 
na potrzeby klauzul towarzyszącym podpisom zwanego także 

„Kontrahentem” 

 
[konieczna pieczęć firmowa i funkcyjna w przypadku dokumentu bez 

komparycji zawierającej dane z pieczęci firmowej i dane osób podpisujących] 

 

 

 

 

http://www.pkoleasing.pl/

