
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)

Marka  

Nr rejestracyjny 

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

 Adnotację HAK w dowodzie rej.

 Adnotację VAT w dowodzie rej.

 Przerejestrowanie pojazdu

 Duplikat naklejki homologacyjnej

 Wtórnik dowodu rejestracyjnego/wymianę dowodu rejestracyjnego*

 Wtórnik znaków legalizacyjnych

 Odbiór dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję

  Zamówienie 3-ciej tablicy:
Dotyczy: motocykla  samochód prostokątna  samochód kwadratowa 

 Duplikat tablicy rejestracyjnej/tablic rejestracyjnych*
Dotyczy: motocykla samochód prostokątna  samochód kwadratowa 

 Rejestrację na indywidualne tablice rejestracyjne o wyróżniku: 
Dotyczy: motocykla samochód prostokątna  samochód kwadratowa 

 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.

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

do reprezentowania Wnioskodawcy do reprezentowania Wnioskodawcy

WNIOSEK O CZYNNOŚCI DODATKOWE W WYDZIALE KOMUNIKACJI

Termin realizacji wniosku: 
Do 2 dni roboczych skontaktuje się z Państwem 

nasz Przedstawiciel 
w celu ustalenia szczegółów realizacji 

dyspozycji i odbioru dokumentów.

Wniosek należy wysłać na adres: P  KO Leasing Spółka Akcyjna 
Ul. 11 Listopada 74
07-410 Ostrołęka
lub na adres e-mail: leasing.rejestracja@pkoleasing.pl

* niepotrzebne skreślić

Uwaga
Ze względu na fuzję prawną, w trakcie dokonywania czynności dodatkowych w wydziale komunikacji Państwa samochód zostanie przerejestrowany na PKO Leasing S.A. (dotyczy tylko 
pojazdów w przypadku, których jako właściciel w dowodzie rejestracyjnym nie jest ujawniony PKO Leasing S.A.). W tym celu uprzejmie prosimy o dostarczenie nam w celu 
przedłożenia w Wydziale Komunikacji dowodu rejestracyjnego z aktualnym badaniem technicznym, tablic rejestracyjnych (w celu zmiany nalepki legalizacyjnej), potwierdzenia OC. 
Koszt przerejestrowania pojazdu zostanie poniesiony w całości przez PKO Leasing S.A.

strona 1 / 1

POUCZENIE: Art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny: § 1. 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 (…).
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