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Dane Klienta

Nazwa firmy 

Imię i nazwisko  

Adres siedziby  

Telefon do kontaktu (pole obowiązkowe)  

Numer umowy leasingu (pole obowiązkowe)     

Dotyczy pojazdu (dla każdego pojazdu należy wypełnić osobny wniosek)

Nr rejestracyjny 

Wnoszę o: (w odpowiednich polach     wstawić znak „X”)

 Montaż instalacji gazowej

 Zmianę przeznaczenia pojazdu - L NAUKA JAZDY

 Zmianę przeznaczenia pojazdu - TAXI 

 Zmianę parametrów technicznych pojazdu w dowodzie rejestracyjnym, dotyczy: 

 Inne: 

Powód wniosku    

Do wniosku załączam następujące dokumenty   

OŚWIADCZENIE:
Przyjmuję do wiadomości, że zostanę obciążony kosztami poniesionymi w Wydziale Komunikacji wynikającymi ze złożonego wniosku oraz opłatą 
administracyjną w wysokości zgodnej z warunkami zawartej umowy. Za zmianę warunków umowy leasingu wynikającej z dokonanej przez Korzystającego 
modyfikacji parametrów technicznych przedmiotu, zostanie wystawiona opłata administracyjna w wysokości zgodnej z warunkami zawartej umowy.

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

do reprezentowania Wnioskodawcy do reprezentowania Wnioskodawcy

§ POUCZENIE:
Art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny:
Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 
prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 6. Przepisy § 1(…) stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie (…). 

WNIOSEK O ZGODĘ NA DOKONANIE ZMIANY 
W PRZEDMIOCIE LEASINGU

Wniosek należy wysłać na adres:
PKO Leasing Spółka Akcyjna
Ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
lub na adres e-mail: leasing.klient@pkoleasing.pl

Uwaga!
Ze względu na fakt dokonania Fuzji Prawnej między podmiotami: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. a  PKO Leasing S.A., w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych na Raiffeisen-Leasing 
Polska S.A., obowiązkowe będzie dokonanie przerejestrowania pojazdów na PKO Leasing S.A.. W tym celu należy przedłożyć w Wydziale Komunikacji: dowód rejestracyjny z aktualnym 
badaniem technicznym,  tablice  (w celu zmiany naklejki legalizacyjnej), potwierdzenie OC. Koszt przerejestrowania pojazdu zostanie sfinansowany przez PKO Leasing S.A..
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