OGÓLNE WARUNKI LEASINGU (OWL) Z DNIA 31.01.2020

Sp. z o.o.

stosowane przez VEHIS Fin1 Sp. z o.o. (dalej: VEHIS Fin1)

3. Koszt ubezpieczenia Samochodu zostanie zwrócony przez

do Umowy o świadczenie usług (dalej: Umowa)

Klienta w terminie wskazanym na wystawionej przez VEHIS
Fin1 fakturze VAT.

I.

SAMOCHÓD

4. Na wniosek Klienta koszt ubezpieczenia z ust. 2 może zostać
rozłożony

§ 1 ODBIÓR, UŻYWANIE I NAPRAWY SAMOCHODU
przez

VEHIS

Odmawiając

odbioru

Fin1

dostawcy

Samochodu

jest

Po

uwzględnieniu

wniosku

Klienta

5. Użytkowanie Samochodu na terytorium Białorusi, Mołdawii,

Samochodu.

zobowiązany

raty.

miesięczne raty z tego tytułu zostaną dodane do rat leasingu.

1. Klient jest zobowiązany do dokonania odbioru Samochodu od
wskazanego

na

Rosji i Ukrainy wymaga uprzedniej zgody VEHIS Fin1

do

i wykupienia dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej z tytułu

niezwłocznego poinformowania o tym VEHIS Fin1 wraz

ryzyka kradzieży Samochodu.

z podaniem powodów odmowy.
2. W razie wątpliwości Strony uznają, że pierwszy dzień roboczy

II.

PŁATNOŚCI I DODATKOWE OBCIĄŻENIA

po dacie rejestracji Samochodu jest dniem jego odbioru
i objęcia w posiadanie przez Klienta.
3. Koszty

związane

z

nabyciem

i

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI
odbiorem

Samochodu,

1. O zachowaniu terminu płatności decyduje data wpływu

w szczególności koszty transportu, tłumaczenia dokumentów
dotyczących Samochodu, obciążają Klienta.

środków pieniężnych na rachunek bankowy VEHIS Fin1.
2. Terminy płatności są określone w Umowie, harmonogramie

4. Klient może udostępnić Samochodu do korzystania osobom

lub wezwaniu. Klient jest zobowiązany zawiadomić VEHIS

trzecim o ile takie udostepnienie nie wyłącza ochrony

Fin1

ubezpieczeniowej.

o każdym przypadku, gdy mimo upływu terminu płatności nie

5. Zmiana sposobu wykorzystania Samochodu, konstrukcji lub
jego

wyglądu

wymaga

uzyskania

uprzedniej

otrzymał odpowiedniej faktury.

zgody

3. Wpłata pieniężna Klienta przed terminem płatności lub

VEHIS Fin1. W przypadku braku zgody w dacie zwrotu

w wyższej wysokości niż najbliższa wymagalna płatność

Samochodu, Klient na własny koszt przywróci stan poprzedni

będzie

Samochodu, o ile tego zażąda VEHIS Fin1.

zabezpieczający

6. Klient na własny koszt będzie wykonywał obowiązkowe
badania
i

techniczne,

konserwacje

przeglądy

Samochodu,

w

okresowe,
każdym

naprawy

przypadku

traktowana

jako

najbliższą

nieoprocentowany
płatność

i

depozyt

zostanie

na

nią

zaliczona w dacie jej wymagalności.
4. VEHIS Fin1 jest uprawniony do zaliczania dokonywanych

we

wpłat,

wskazanych przez VEHIS Fin1 VASO.

niezależnie

od

wskazania

Klienta,

w

pierwszej

kolejności na opłaty najdawniej wymagalne w następującej

7. VEHIS Fin1 w ramach prowadzonego monitoringu jakości

kolejności: a) opłaty z tytułu nieprzestrzegania umowy; b)

udzielonego Klientowi finansowania może żądać od niego:

opłaty dodatkowe inne niż opłaty z tytułu nieprzestrzegania

a) podania informacji o miejscu, w którym znajduje się

umowy; c) odsetki za opóźnienie; d) raty; e) pozostałe

Samochód;

należności.

b) przeprowadzenia inspekcji Samochodu;
c) podania

informacji

dotyczącej

5. VEHIS Fin1 zalicza kwoty uzyskane od Klienta począwszy od

kondycji

finansowej

najdawniej wymagalnych bez względu na to, czy Klient ma

i prawnej Klienta, w tym doręczenia sprawozdań
finansowych,

deklaracji

ubezpieczeniowych

albo

podatkowych,
innych,

dokumentów

które

uzna

zawartą jedną czy więcej umów z VEHIS Fin1.
6. Za czas opóźnienia w zapłacie VEHIS Fin1 naliczy odsetki

za

maksymalne za opóźnienie. W takiej sytuacji VEHIS Fin1

konieczne.

obciąży Klienta dodatkowo kosztem wykonanych działań
windykacyjnych.

§ 2 UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

7. Klient nie może dokonywać potrąceń z wierzytelnościami

1. Samochód podlega pełnemu ubezpieczeniu na koszt Klienta

VEHIS Fin1.

w zakresie OC, NNW, AC z ryzykiem uszkodzenia, kradzieży
i rabunku przez cały okres trwania stosunku leasingu.

§ 4 OPŁATY Z TYTUŁU NIEPRZESTRZEGANIA UMOWY

2. Strony wyłączają możliwość ubezpieczenia Samochodu przez

1. Klient

Klienta, chyba że na podstawie oferty uzyskanej przez VEHIS

zobowiązany

jest

zapłaty

opłat

z

tytułu

nieprzestrzegania umowy w wysokości i w przypadkach
określonych w tabeli poniżej:
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do

g) gdy VEHIS Fin1 został wprowadzony przez Klienta

Tabela

w błąd, co do jego danych, w tym prowadzonej przez

Lp.

Rodzaj czynności

Wysokość opłaty

1.

Opłaty windykacyjne:

a)

Wezwanie do zapłaty, monity,
upomnienia

do 129 zł netto

b)

Wizyta pełnomocnika terenowego

do 999 zł netto

c)

Decyzja o wypowiedzeniu leasingu i
czynności związane z jej zmianą

do 120% raty leasingowej netto

niego działalności gospodarczej;
h) niedokonania odbioru Samochodu z przyczyn leżących
po stronie Klienta lub dostawcy.
2. Po wypowiedzeniu stosunku leasingu Klient zobowiązany jest
do niezwłocznego zwrotu Samochodu w miejscu wskazanym
przez VEHIS Fin1 oraz zapłaty odszkodowania ustalonego

2. VEHIS Fin1 może zmienić wysokość opłat lub wprowadzić

zgodnie z § 9 OWL.

nowe opłaty w przypadku wprowadzenia lub podwyższenia
opłat

ustawowych

lub

obciążeń

o

charakterze

publicznoprawnym związanych z działalnością prowadzoną

§ 6 WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU LEASINGU
Stosunek leasingu wygasa:

przez VEHIS Fin1.
3. Jeżeli

sposób

spowoduje

a) w przypadku upływu 30 dniowego terminu na zapłacenie

korzystania przez

konieczność

zapłaty

Klienta

z

przez

Samochodu
VEHIS

opłaty wstępnej określonej w Umowie lub niespełnienia

Fin1

warunków

wskazanych

w

decyzji

leasingowej,

jakichkolwiek opłat, obowiązek ich zwrotu do VEHIS Fin1

w szczególności braku zawarcia umowy ubezpieczenia

ciąży na Kliencie w terminie 5 dni od chwili wezwania do

ryzyka

dokonania zwrotu.

Samochodu;

4. Jeżeli

Samochód

objęty

jest

podatkiem

od

związanego

z

posiadaniem

i używaniem

środków

b) w przypadku zwrotu przez Klienta Samochodu w sposób

transportu, Klient zobowiązany jest do zapłaty tego podatku.

świadczący o braku woli dalszego jego finansowania za

5. Koszty czynności dokonywanych w Wydziale Komunikacji na

pomocą leasingu, co skutkuje obowiązkiem Klienta

wniosek Klienta, z wyjątkiem pierwszej rejestracji, obciążają

zapłacenia

Klienta.

z § 9 OWL.

III. OKRES TRWANIA STOSUNKU LEASINGU i JEGO

odszkodowania

ustalonego

zgodnie

§ 7 TERMINOWE ZAKOŃCZENIE STOSUNKU LEASINGU

ZAKOŃCZENIE

1. VEHIS Fin1 zawierając Umowę składa jednocześnie Klientowi
ofertę nabycia Samochodu za cenę równą wartości wykupu

§ 5 WYPOWIEDZENIE

wskazanej w Umowie. Do nabycia dochodzi w dniu następnym

1. VEHIS Fin1 może wypowiedzieć stosunek leasingu ze skutkiem

po

natychmiastowym w przypadku:

mogących

negatywnych

mieć

negatywny

informacji
wpływ

na

o

wpłaci

udzielenia

najmniej

Klientowi

leasingu,

w

jednej

VEHIS

Fin1

równowartość

tak

określonej

ceny

sprzedaży.
3. Spełnienie przez Klienta warunków z ust. 1 i 2 oznacza

najmniej jednej raty lub innych należności na łączną
co

stosunku

wszystkie należności wynikające ze stosunku leasingu oraz

terminowe

b) pozostawania przez Klienta w zwłoce z zapłatą co
równą

obowiązywania

2. Oferta składana jest pod warunkiem, że Klient zapłaci

Kliencie

regulowanie należności z Umowy;

kwotę

dniu

z zastrzeżeniem ust. 2.

a) pozyskania przez VEHIS Fin1, przed wydaniem Klientowi
Samochodu,

ostatnim

racie,

odrębnym

przyjęcie oferty.

pomimo

4. Dniem wydania Samochodu Klientowi jako kupującemu jest

wezwaniu

dzień następny po ostatnim dniu obowiązywania stosunku

leasingu

5. Jeśli Klient nie przyjmie oferty zakupu Samochodu, jest on

dodatkowego terminu do zapłaty;
c) zagrożenia należytego wykonania umowy

leasingu.

z uwagi na złą sytuację finansową Klienta;

zobowiązany

d) zawieszenia lub zakończenia przez Klienta prowadzenia

zwrócić

Samochód

wraz

ze

wszystkimi

dokumentami z zachowaniem postanowień § 8.

działalności gospodarczej;
e) uchybienia obowiązkom wynikającym z § 1 ust. 7 OWL,

§ 8 ZWROT SAMOCHODU

f) gdy treść dokumentów lub oświadczeń złożonych przez

1. W terminie 3 dni po wygaśnięciu uprawnienia do korzystania

Klienta w związku z udzielonym finansowaniem w formie

z Samochodu Klient zobowiązany jest do jego zwrotu

leasingu okazała się nieprawdziwa;

w miejscu wskazanym przez VEHIS Fin1. W przypadku
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opóźnienia w zwrocie VEHIS Fin1 naliczy karę umowną

§ 10 UBEZPIECZENIE ASSISTANCE SAMOCHODU

w wysokości 2/30 ostatniej raty miesięcznej, za każdy dzień

1. VEHIS może wypowiedzieć umowę w części dotyczącej

opóźnienia, co nie wyłącza uprawnienia do żądania zapłaty

ubezpieczenia assistance Samochodu, w przypadku gdy

wyższego odszkodowania.

towarzystwo

2. Samochód

zostanie

odpowiadającym

zwrócony

normalnej

przez

Klienta

eksploatacji.

W

w

stanie

świadczące

ochronę

ubezpieczeniową wypowie umowę na podstawie, której ta

przeciwnym

ochrona

wypadku VEHIS Fin1 dokona wyceny wartości uszkodzeń
i obciąży nimi Klienta.

ubezpieczeniowe

ubezpieczeniowa

jest

świadczona.

Okres

wypowiedzenia wynosi 2 miesiące.
2. VEHIS w trakcie obowiązywania Umowy może zmienić

3. Brak terminowego zwrotu Samochodu jest równoznaczny

towarzystwo

ubezpieczeniowe

świadczące

ochronę

z upoważnieniem przedstawicieli VEHIS Fin1 do wejścia do

ubezpieczeniową assistance Samochodu pod warunkiem, iż

pomieszczeń Klienta lub na teren jego nieruchomości na koszt

zakres tej ochrony nie ulegnie pogorszeniu względem tego z

Klienta celem przejęcia Samochodu.

dnia zawarcia umowy.
3. VEHIS poinformuje Klienta, z 14 dniowym wyprzedzeniem, o

§ 9 ODSZKODOWANIE

zmianie z pkt. 2 przesyłając ogólne warunki ubezpieczenia.

1. Wypowiedzenie stosunku leasingu, utrata Samochodu lub jego
całkowite zniszczenie, rodzi zobowiązanie Klienta do zapłaty

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

VEHIS Fin1 odszkodowania stanowiącego sumę wszystkich

1. Klient nie może, bez zgody VEHIS Fin1, przenosić na osoby

przewidzianych Umową rat miesięcznych i innych należności

trzecie praw wynikających ze stosunku leasingu.

powstałych w związku ze wskazanymi wyżej zdarzeniami,

2. VEHIS Fin1 może zmienić OWL w całości lub w części w trakcie

pomniejszonych o korzyści uzyskane przez VEHIS Fin1

obowiązywania Umowy. Zmiany są skuteczne o ile Klient nie

w związku z wcześniejszym zakończeniem stosunku leasingu.

wypowie stosunku leasingu w terminie 14 dni od dnia

2. Odszkodowanie jest ustalane przy założeniu, że niewymagalne

doręczenia zmienionego OWL. W przypadku wypowiedzenia

raty miesięczne zostają pomniejszone o dyskonto według

stosunku leasingu postanowienia zawarte w niniejszym OWL

stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego

dotyczące zwrotu Samochodu i odszkodowania stosuje się

miesiąc zakończenia stosunku leasingu.

wprost.

3. Niezależnie od odszkodowania Klient jest zobowiązany do
zapłaty

wymagalnych

a

niezapłaconych

opłat

3. Brak powiadomienia VEHIS Fin1 odrębnym pismem o zmianie

wraz

z należnymi odsetkami za opóźnienie.

dokonywane na ostatni znany adres Klienta.

4. Korzyściami do uwzględnienia przy ustalaniu wysokości
odszkodowania są:
a) w przypadku sprzedaży Samochodu – uzyskana cena
netto;
b) w

przypadku

zagospodarowania

w

inny

sposób

Samochodu - cena netto wskazana przez rzeczoznawcę
wybranego przez VEHIS Fin1;
c) w przypadku szkody całkowitej – suma wypłaconego
odszkodowania

netto,

wartość

netto

sprzedaży

pozostałości Samochodu oraz kwoty zwrócone przez TU
lub innych usługodawców w związku z wcześniejszym
zakończeniem świadczenia usług, jeżeli w ogóle taki
zwrot miał miejsce.
5. Brak

sprzedaży

Samochodu,

jego

odzyskania

lub

zagospodarowania w inny sposób, w terminie 30 dni od
rozwiązania stosunku leasingu, bez względu na przyczynę
takiego stanu rzeczy, uprawnia VEHIS Fin1 do dochodzenia
odszkodowania

w

pełnej

wysokości

adresu Klienta powoduje, iż skuteczne będą doręczenia

bez

uwzględnienia

korzyści z ust. 4.
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