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WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA UŻYCZENIE/WYNAJEM
Wnoszę/-simy o udzielenie zgody na nieodpłatne użyczenie* / zarobkowy wynajem*
przedmiotu
rodzaj, model/ typ/nr rejestracyjny
umowa leasingu/najmu nr
osobie/firmie *
imię i nazwisko/ nazwa firmy
Jako Leasingobiorca/Najemca* ww. przedmiotu oświadczam/y, że:
a. wskazywana osoba prowadzi / nie prowadzi* działalności gospodarczej,
b. przekazanie pojazdu będzie miało charakter odpłatny / nieodpłatny*,
c. przekazany pojazd nie będzie wynajmowany przez ww. osobę/firmę osobom kolejnym,
d. przekazanie będzie miało charakter:
i. - krótkoterminowy (poniżej 3 m-cy)/
ii. - długoterminowy (powyżej 3 m-cy)/
e. w przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących ww. danych, zobowiązuję/-my się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Leasingodawcę/Wynajmujacego*
f. w przypadku konieczności doubezpieczenia wskazywanego przedmiotu (dotyczy zarobkowego wynajmu), wyrażam/-y niniejszym zgodę na dokonanie tejże
operacji / proszę/-imy o wcześniejsze poinformowanie nas o tym fakcie w celu podjęcia ostatecznej decyzji*

PODPIS!

Oświadczam/-y jednocześnie, iż świadomy/-i jestem/-śmy pełnej odpowiedzialności za podane powyżej informacje, a zgoda Leasingodawcy/Wynajmującego*
na użyczenie nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ww. przedmiot leasingu/najmu ani z żadnych innych postanowień umowy leasingu/najmu* obejmującej ten
przedmiot.

KLIENT

KLIENT
Data, podpis

Pieczątka Leasingobiorcy/Najemcy *

*Niepotrzebne skreślić
Zestawienie dokumentów, dotyczących wskazanego przez Leasingobiorcę/Najemcę* użytkownika, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku:
1. gdy nie prowadzi on działalności gospodarczej
- wyciąg z dowodu osobistego (wzór w załączeniu),
- wyciąg z prawa jazdy (wzór w załączeniu),
- upoważnienie (wzór w załączeniu)
2. gdy prowadzi on działalności gospodarczej
- potwierdzenie nadania numeru NIP
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
- odpis z rejestru handlowego lub KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp.
3. oświadczenie osoby/firmy trzeciej, której przedmiot ma być użyczony/wynajmowany (wzór w załączeniu)
Do rozpatrzenia wniosku wymagany jest jego oryginał wraz z w/w załącznikami, które prosimy przesłać na adres: Idea Fleet S.A. ul. Strzegomska 42b,
53-611 Wrocław; e-mail: flota@idea-fleet.pl
Za wydanie zgody pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat Idea Fleet SA.
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OŚWIADCZENIE OSOBY / FIRMY TRZECIEJ,
KTÓREJ PRZEDMIOT MA BYĆ UŻYCZONY / WYNAJMOWANY
W przypadku wyrażenia zgody przez Idea Fleet SA na przekazanie mi przez
nazwa Leasingobiorcy/Najemcy *
do używania przedmiotu:
będącego przedmiotem do umowy leasingu/najmu* nr
zawartej pomiędzy Idea Fleet SA jako Leasingodawcą/
Wynajmującym* oraz
jako Leasingobiorcą/Najemcą*, niniejszym zobowiązuję się do bezwarunkowego wydania Idea Fleet SA (lub jego pełnomocnikom) przedmiotu leasingu/najmu*
w sytuacji, gdy umowa leasingu/najmu* zostanie rozwiązana.
Jednocześnie wyrażam swoją bezwarunkową zgodę na windykację przez pracowników Idea Fleet SA (bądź umocowanych pełnomocników - windykatorów)
przedmiotu leasingu/najmu* (w tym na wejście na teren mojej/reprezentowanej przeze mnie firmy bądź do innego, wskazanego niżej miejsca) w sytuacji, gdy
przedmiot nie zostanie wydany dobrowolnie, a także zobowiązuję się do pokrycia związanych z tym kosztów windykacji przedmiotu.
W przypadku zmiany miejsca instalacji przedmiotu leasingu/najmu* zobowiązuję się o tym powiadomić Idea Fleet SA pisemnie, bądź za pośrednictwem faksu
lub poczty elektronicznej.
Miejsce instalacji i użytkowania sprzętu:
ulica

numer

kod pocztowy
Niepotrzebne skreślić

PODPIS!

*

miejscowość

Podpis i pieczątka
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