WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ODDANIE PRZEDMIOTU
DO UŻYWANIA OSOBIE TRZECIEJ

Zasady dotyczące korzystania z przedmiotu
Używanie przedmiotu przez Twoich pracowników oraz domowników jest zgodne z umową i nie wymaga uzyskania odrębnej zgody.
Nie wyrażamy zgody na:
• oddanie przedmiotu do używania osobom lub podmiotom, które są objęte polskimi lub międzynarodowymi sankcjami lub środkami

ograniczającymi,

• przekazanie przedmiotu do wypożyczalni, zarówno polskiej, jak i zagranicznej (zakaz ten nie dotyczy wypożyczalni prowadzonej przez

Ciebie w Polsce w ramach działalności gospodarczej),

• dalsze przekazywanie przedmiotu przez osoby trzecie do używania innym podmiotom.

Konieczne jest, abyś:
• sprawdził i wykonał obowiązki, które wynikają z umowy ubezpieczenia, przewidziane na wypadek oddania przedmiotu do używania

osobie trzeciej; w przypadku, gdy z jakichkolwiek powodów, objęcie przedmiotu pełną ochroną ubezpieczeniową nie będzie możliwe,
przedmiot nie może zostać oddany do używania osobie trzeciej,
• zapewnił, że w dniu zakończenia umowy przedmiot będzie znajdował się na terytorium RP.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję powyższe zasady.

Twoje dane
Kod klienta
Nazwa oraz adres

NIP

Dane Przedmiotu
Numer umowy

Numer rejestracyjny/fabryczny

Czy przedmiot będzie oddany
do wypożyczalni?

1

tak

nie
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Dane osoby trzeciej
Osoba fizyczna
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL
Numer dokumentu tożsamości

Przedsiębiorca
Nazwa
Adres siedziby firmy
NIP

Osoby trzecie (bez wskazania danych we wniosku)
Takie upoważnienie może zostać wydane tylko, jeśli prowadzisz działalność związaną z wynajmem.
Oświadczam, że prowadzę przeważającą działalność związaną z wynajmem (wypożyczalnia) wg PKD
Oświadczam, że prowadzę pozostałą działalność związaną z wynajmem (wypożyczalnia) wg PKD

Oddanie przedmiotu do używania
będzie miało charakter:

Przedmiot będzie używany:

odpłatny

nieodpłatny

krótkoterminowy (do 3 miesięcy)
tylko na terenie Polski

długoterminowy
tylko zagranicą

w Polsce i zagranicą

Za dokonanie czynności objętych niniejszym wnioskiem zobowiązuję się uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości ustalonej zgodnie
z Tabelą opłat, pobieranych za czynności związane z obsługą umowy, która stanowi integralną część 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., poinformuj inne osoby, których dane
osobowe są przekazywane do Santander Leasing S.A. w niniejszym wniosku, o zasadach przetwarzania danych osobowych i o udostępnionej
przez Santander Leasing S.A. Polityce przetwarzania danych osobowych.
Data wypełnienia wniosku

Czytelny podpis (zgodnie z reprezentacją)

DD/MM/RRRR

Wypełniony i podpisany wniosek prześlij na email: BOK@santanderleasing.pl
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