SANTANDER LEASING S.A.
Biuro Logistyki i Rejestracji Pojazdów
ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
tel. 61 850 35 25 wew. 5
logistyka@santanderleasing.pl

WNIOSEK - CZYNNOŚCI W WYDZIALE KOMUNIKACJI
TABLICE REJESTRACYJNE

Dane teleadresowe klienta:
Nazwa:

Adres:

E-mail:

Tel. kom.

Dane pojazdu:
Marka:

Nr rejestracyjny

Z umowy leasingu nr:

Wybierz czynność, o którą wnioskujesz (świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 k.k.):
Proszę o wydanie wtórników tablic rejestracyjnych
Ilość:

1 sztuka

2 sztuki

Powód:

Zagubienie

Zniszczenie

Kradzież

Proszę o wydanie trzeciej tablicy na oznaczenia bagażnika rowerowego.
Prosimy o zwrócenie uwagi na sposób montażu bagażnika - w przyapdku montażu na haku holowniczym niezbędna jest adnotacja HAK w dowodzie rejestracyjnym.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budowanictwa z dnia 11.12.2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic
rejestracyjnych, na koszt Korzystającego wymieniony może zostać cały komplet tablic rejestracyjnych w związku ze zmianą wzoru tablic rejestracyjnych. Nowy wzór tablic
z wizerunkiem orła został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2020 r.

Inne:
Przerejestrowanie pojazdu z powodu:
Inne, wyżej niewymienione:
Forma odbioru:
Osobiście

Przesyłka kurierska

Za dokonanie czynności objętych niniejszym wnioskiem zobowiązujemy się uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości ustalonej zgodnie ze stanowiącą integralną część ww.
Umowy Leasingu/Umowy Pożyczki Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Finansującego za czynności związane z obsługą umowy.
Informujemy, że Polityka przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej Santander Leasing S.A. www.santanderleasing.pl. Niezależnie od czynności
podejmowanych przez Santander Leasing S.A., Klient/reprezentant poinformuje inne osoby, których dane osobowe są przekazywane do Santander Leasing S.A.
w niniejszym dokumencie, o zasadach przetwarzania danych osobowych i o udostępnionej przez Santander Leasing S.A. Polityce przetwarzania danych osobowych.

Miejscowość, data:

Czytelny podpis klienta:

Santander Leasing S.A. z siedzibą ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026084, NIP 521-12-95-779. Wysokość kapitału zakładowego: 250 000 000 PLN.

