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OGÓLNE WARUNKI UMÓW LEASINGU
Art. 1. Postanowienia ogólne

Art. 3. Przedmiot Leasingu

1.1.

3.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Ogólne Warunki Umów Leasingu (OWUL) obowiązują wszystkich
Korzystających, zawierających umowy leasingu z Toyota Leasing
Polska Sp. z o.o. (Finansujący) i stanowią integralną część zawartej
umowy leasingu (Umowa).
Zawarcie, zmiana i rozwiązanie Umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Wszelkie uzgodnienia i oświadczenia
stron Umowy oraz umowy zawarte pomiędzy Korzystającym a Finansującym, które pozostają w związku z Umową, wymagają również formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ponadto Korzystający, w razie zmiany swojego adresu lub firmy, ma obowiązek przesłać
Finansującemu, niezwłocznie po wpisaniu tych zmian do właściwego rejestru, odpisy stosownych dokumentów potwierdzających dokonanie wpisów. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek
z postanowień OWUL lub Umowy nie powoduje nieważności pozosta-łych postanowień OWUL lub Umowy. Finansującemu przysługuje prawo do przeniesienia całości lub części praw wynikających
z Umowy na osoby trzecie bez zgody Korzystającego. Finansujący
niezwłocznie powiadomi Korzystającego o przeniesieniu całości
lub części praw wynikających z Umowy na osobę trzecią.
Pojęcia użyte w OWUL mają następujące znaczenie:
a) „Finansujący” oznacza Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.
b) „Korzystający” oznacza stronę Umowy inną niż Finansujący,
c) „Data Odbioru” oznacza dzień wyznaczony przez Finansującego na dokonanie odbioru Przedmiotu Leasingu od Sprzedawcy
przez Korzystającego,
d) „Data Rejestracji” oznacza datę rejestracji Przedmiotu Leasingu
we właściwym Wydziale Komunikacji.
e) „Harmonogram” oznacza harmonogram zapłaty rat leasingu,
f) „Sprzedawca” oznacza osobę, od której Finansujący nabywa
Przedmiot Leasingu na warunkach uzgodnionych z Korzystającym,
g) „Przedmiot Leasingu” oznacza przedmiot określony w odpowiednim wniosku o zawarcie Umowy,
h) „Rata” oznacza ratę wynagrodzenia pieniężnego z tytułu zawartej Umowy, określoną szczegółowo w Harmonogramie,
i) „Opłata Administracyjna” oznacza opłatę tak określoną w art. 2
niniejszych OWUL,
j) „Opłata Wstępna” oznacza opłatę tak określoną w art. 2 niniejszych OWUL,
k) „Podstawowy Okres Leasingu” oznacza czas oznaczony, na jaki
została zawarta Umowa.
l) „Umowa” oznacza umowę leasingu zawartą pomiędzy Finansującym a Korzystającym, której OWUL są integralną częścią,
m) „Waluta” oznacza walutę złoty polski, określoną w Umowie.
Tytuły poszczególnych punktów OWUL zostały wprowadzone wyłącznie dla celów porządkowych i nie mają wpływu na wykładnię.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Art. 2. Przedmiot Umowy Leasingu
Na warunkach określonych w Umowie i wszystkich dokumentach
stanowiących jej integralne części, Finansujący zobowiązuje się
nabyć środek trwały (Przedmiot Leasingu) od oznaczonego zbywcy (Sprzedawca) i oddać go Korzystającemu do używania na czas
oznaczony, a Korzystający zobowiązuje się zapłacić Finansującemu
wynagrodzenie pieniężne w postaci:
a) opłaty wstępnej (Opłata Wstępna),
b) opłaty administracyjnej (Opłata Administracyjna),
c) rat leasingu (Raty),
oraz innych opłat w wysokości i na zasadach określonych w Umowie i OWUL oraz używać Przedmiotu Leasingu w sposób określony
w Umowie
i OWUL.
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3.8

Korzystający dokonuje wyboru Przedmiotu Leasingu i Sprzedawcy
oraz ustala ze Sprzedawcą warunki sprzedaży Przedmiotu Leasingu.
Finansujący nie ponosi odpowiedzialności za dokonany przez Korzystającego wybór Przedmiotu Leasingu, termin i sposób dostarczenia
Przedmiotu Leasingu przez Sprzedawcę oraz za wady jawne lub ukryte, fizyczne lub prawne Przedmiotu Leasingu, a także nie odpowiada za jego przydatność do umówionego użytku. Z chwilą zawarcia
Umowy z mocy prawa przechodzą na Korzystającego uprawnienia
dotyczące wad Przedmiotu Leasingu, przysługujące Finansującemu
względem Sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji, z wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży. Korzystającemu nie przysługują uprawnienia wobec Finansującego z tytułu wad Przedmiotu
Leasingu. Dochodzenie przez Korzystającego roszczeń względem
Sprzedawcy z tytułu wad Przedmiotu Leasingu nie zwalnia go z obowiązku terminowego uiszczania wynagrodzenia i innych należności
określonych w Umowie oraz OWUL, ani z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy lub OWUL.
Przedmiot Leasingu pozostaje przez czas trwania Umowy własnością Finansującego. Finansującemu przysługuje prawo do oznakowania Przedmiotu Leasingu według swego uznania.
Bez pisemnej zgody Finansującego Korzystający nie jest uprawniony
do ustanawiania jakichkolwiek praw do Przedmiotu Leasingu na rzecz
osób trzecich, ani do przenoszenia praw wynikających z Umowy na
osoby trzecie. Przedmiot Leasingu nie może stanowić zabezpieczenia wykonania jakichkolwiek zobowiązań Korzystającego wobec
osób trzecich, w tym również zobowiązań wobec Skarbu Państwa.
Korzystający zobowiązany jest do przeciwstawiania się roszczeniom osób trzecich zgłaszanym do Przedmiotu Leasingu oraz do
informowania organów dokonujących zabezpieczenia lub egzekucji z majątku Korzystającego, bez wezwania go przez te organy,
o właścicielu Przedmiotu Leasingu oraz o fakcie zawarcia Umowy.
Korzystający zobowiązany jest również do poinformowania Finansującego na piśmie o wystąpieniu okoliczności, które stanowić
mogą podstawę dokonania zabezpieczenia lub egzekucji z majątku
Korzystającego.
W razie dochodzenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących
Przedmiotu Leasingu, Korzystający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Finansującego na piśmie.
Odpisy amortyzacyjne od Przedmiotu Leasingu naliczane będą na
podstawie odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591 z późno zm.) oraz
odpowiednich przepisów prawa podatkowego.
Jeżeli Przedmiotem Leasingu jest środek transportu, Korzystający zobowiązuje się do umieszczenia, w miejscu określonym we właściwych
przepisach prawa, nalepki kontrolnej, która zostanie dostarczona przez
Finansującego wraz z tablicami rejestracyjnymi. W razie jej zagubienia
lub zniszczenia Korzystający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Finansującego na piśmie oraz do niezwłocznego przekazania Finansującemu dowodu rejestracyjnego Przedmiotu
Leasingu, aby Finansujący mógł wystąpić do organu rejestracyjnego
z wnioskiem o wydanie wtórnika nalepki. Koszty wydania, dostarczenia
Korzystającemu wtórnika nalepki oraz wszelkie inne koszty związane
z przytwierdzeniem wtórnika nalepki ponosi Korzystający.
W razie zagubienia lub zniszczenia tablic rejestracyjnych Przedmiotu Leasingu Korzystający jest zobowiązany do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Finansującego na piśmie oraz do natychmiastowego przesłania Finansującemu dowodu rejestracyjnego Przedmiotu Leasingu, aby Finansujący mógł wystąpić do organu
rejestracyjnego z wnioskiem o wydanie nowych tablic rejestracyjnych. Koszty ich wydania, dostarczenia Korzystającemu oraz wszelkie inne koszty związane z wymianą tablic rejestracyjnych na nowe
ponosi Korzystający.
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Art. 4. Odbiór Przedmiotu Leasingu. Podstawowy Okres Leasingu
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Finansujący dokona zakupu Przedmiotu Leasingu po zaakceptowaniu złożonego przez Korzystającego wniosku o zawarcie umowy leasingu, po podpisaniu przez Korzystającego Umowy i po wykonaniu
przez Korzystającego następujących obowiązków:
a) dokonaniu wpłaty Opłaty Wstępnej na rachunek bankowy Finansującego,
b) dokonaniu wpłaty Opłaty Administracyjnej na rachunek bankowy Finansującego,
c) dokonaniu wpłaty równowartości składki ubezpieczenia (OC/
AC/NW/KR) na rachunek bankowy Finansującego,
d) dokonaniu wpłaty kaucji (jeśli jest przewidziana w Umowie) na
rachunek bankowy Finansującego,
e) dokonaniu wpłaty równowartości kosztów podatku od środków
transportowych (jeśli jest przewidziany w Umowie) na rachunek
bankowy Finansującego,
f) dokonaniu wpłaty równowartości opłat z tytułu rejestracji Przedmiotu Leasingu na rachunek Finansującego.
Podstawowy Okres Leasingu to czas oznaczony, na jaki została zawarta Umowa. Okres Leasingu rozpoczyna się z dniem rejestracji
Przedmiotu Leasingu przez Finansującego we właściwym wydziale
komunikacji. Korzystający dokonuje odbioru Przedmiotu Leasingu
od Sprzedawcy w terminie określonym przez Finansującego (Data
Odbioru) na swój koszt, po dokonaniu wpłat wymienionych wart.
4.1 OWUL, po ubezpieczeniu Przedmiotu Leasingu w pełnym zakresie (OC/AC/NW/KR) przez Finansującego oraz po ustanowieniu
wszystkich zabezpieczeń przewidzianych w Umowie i na podstawie
upoważnienia do odbioru wydanego przez Finansującego. Odbiór
przez Korzystającego Przedmiotu Leasingu od Sprzedawcy stanowi
jednocześnie wydanie tego Przedmiotu przez Finansującego Korzystającemu.
Odbiór Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego od Sprzedawcy
zostaje potwierdzony podpisaniem przez Sprzedawcę i Korzystającego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego (Protokół), który stanowi
integralną część Umowy. Podpisując protokół Korzystający:
a) potwierdza odbiór Przedmiotu Leasingu,
b) stwierdza brak jakichkolwiek zastrzeżeń co do Przedmiotu Leasingu, w szczególności co do jego stanu technicznego,
c) stwierdza brak jakichkolwiek wad Przedmiotu Leasingu oraz pełną przydatność i gotowość Przedmiotu Leasingu do użytku,
d) stwierdza, że Przedmiot Leasingu jest zgodny z jego wyborem,
e) oświadcza, że został mu doręczony dokument gwarancyjny oraz
że zna i akceptuje warunki gwarancji, jeżeli w odniesieniu do
Przedmiotu Leasingu została udzielona gwarancja.
Z chwilą odbioru Przedmiotu Leasingu przechodzi na Korzystającego ryzyko związane z posiadaniem i używaniem tego Przedmiotu,
w szczególności ryzyko przypadkowej jego utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia.
Korzystający może odmówić odbioru Przedmiotu Leasingu lub dokonać stosownego zastrzeżenia w Protokole tylko w razie stwierdzenia istotnych wad Przedmiotu Leasingu. Odmowa odbioru Przedmiotu Leasingu powinna być sporządzona przez Korzystającego na
piśmie z uzasadnieniem w Dacie Odbioru i niezwłocznie dostarczona Finansującemu przez Korzystającego. W takim przypadku Sprzedawca, działając w imieniu Finansującego, ustala z Korzystającym
termin usunięcia wad i odbioru Przedmiotu Leasingu.
Korzystający może żądać odstąpienia przez Finansującego od umowy sprzedaży ze Sprzedawcą z powodu wad Przedmiotu Leasingu,
jeżeli uprawnienie Finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze Sprzedawcą. Umowa wygasa w razie odstąpienia przez Finansującego od umowy ze Sprzedawcą z powodu
wad Przed-miotu Leasingu. Finansujący może wtedy żądać od Korzystającego zapłaty należności i odszkodowania zgodnie z art. 8.4.
OWUL.

4.7.

Jeśli w Dacie Odbioru nie nastąpi wydanie Przedmiotu Leasingu
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Korzystający, wówczas Finansujący lub w jego imieniu Sprzedawca wyznaczy dodatkowy dziesięciodniowy termin odbioru Przedmiotu Leasingu, biegnący
od dnia następnego po Dacie Odbioru, Wyznaczonej zgodnie z art.
4.2. OWUL. Wyznaczenie dodatkowego terminu odbioru nie uchyla
obowiązku Korzystającego do uiszczania Rat zgodnie z Harmonogramem. Po bezskutecznym upływie terminu odbioru Finansujący
może Umowę wypowiedzieć oraz żądać od Korzystającego zapłaty
kary umownej w wysokości 1% określonej w Umowie ceny netto zakupu Przedmiotu Leasingu, powiększonej o podatek VAT od tej kwoty
(wraz z ceną ewentualnego dodatkowego wyposażenia) za każdy
dzień opóźnienia w odbiorze Przedmiotu Leasingu, poczynając od
Daty Odbioru wyznaczonej zgodnie z art. 4.2. OWUL.
4.8. Finansujący może ponadto żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej oraz zapłaty należności, o których
mowa w art. 8.4. OWUL, a w szczególności może dochodzić zwrotu:
a) kosztów ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu,
b) kosztów rejestracji Przedmiotu Leasingu,
c) kosztów z tytułu parkowania Przedmiotu Leasingu oraz innych
poniesionych kosztów,
d) strat poniesionych przez Finansującego w związku ze sprzedażą Przedmiotu Leasingu osobie trzeciej, powiększonych o koszty
i prowizje, oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez Finansującego wskutek realizacji Umowy.
4.9.
Zastrzeżenie dla Finansującego uprawnień, o których mowa w punkcie 4.7 i 4.8, nie pozbawia Finansującego możliwości dochodzenia
roszczeń na zasadach ogólnych.
4.10. Jeżeli opóźnienie Sprzedawcy z wydaniem Przedmiotu Leasingu
przekracza 30 dni, Umowa wygasa, a wszelkie kwoty wypłacone Finansującemu przez Korzystającego zostaną zaliczone na poczet odszkodowania należnego Finansującemu z tytułu strat poniesionych
przez Finansującego wskutek wygaśnięcia Umowy. Po zapłacie odszko-dowania przez Korzystającego Finansujący niezwłocznie przeniesie na niego wszelkie roszczenia przysługujące Finansującemu
wobec Sprzedawcy. Należności i odszkodowanie, o których mowa
powyżej, zostały określone wart. 8.4. OWUL.
4.11. W razie opóźnienia Sprzedawcy z wydaniem Przedmiotu Leasingu
Korzystający nie będzie wysuwał żadnych roszczeń z tego tytułu
przeciw Finansującemu.

Art. 5. Utrzymanie i używanie Przedmiotu Leasingu
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

Korzystający zobowiązuje się do utrzymywania Przedmiotu Leasingu
w należytym stanie oraz do używania go w sposób odpowiadający
jego właściwościom i przeznaczeniu, a w szczególności w sposób
określony w instrukcji obsługi lub innym dokumencie wydanym przez
producenta lub importera tego Przedmiotu i przekazanym Korzystającemu, w którym zostały ustalone zasady używania lub konserwacji
Przedmiotu Leasingu. Korzystający zobowiązuje się do zachowania
Przedmiotu Leasingu w stanie nie pogorszonym - przy uwzględnieniu normalnego zużycia oraz do ponoszenia wszelkich kosztów
związanych z używaniem Przedmiotu Leasingu.
Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za wybór Przedmiotu
Leasingu.
Korzystający nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Finansującego zmieniać przeznaczenia Przedmiotu Leasingu oraz dokonywać
w nim zmian, jak również oddawać go do używania osobom trzecim.
Jeżeli Przedmiot Leasingu zostanie oddany do używania osobom
trzecim, Korzystający ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia Przedmiotu Leasingu.
Korzystający jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów
związanych z eksploatacją Przedmiotu Leasingu, jak również do
uiszczania wszelkich innych należności, podatków i ciężarów związa-
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5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

5.10.
5.11.

5.12.

nych z używaniem Przedmiotu Leasingu. Korzystający zobowiązany
jest do ponoszenia wyżej wymienionych wydatków również wtedy,
gdy według właściwych przepisów wydatki te obciążają Finansującego. Gdyby Finansujący poniósł powyższe wydatki Korzystający
niezwłocznie na żądanie Finansującego zwróci Finansującemu kwoty poniesionych wydatków.
Korzystający jest zobowiązany dokonywać wszelkich napraw, konserwacji, okresowych przeglądów technicznych i innych czynności zgodnie z zaleceniami producenta, importera lub Sprzedawcy
Przedmiotu Leasingu oraz przepisami prawa. Powyższe czynności
powinny być wykonywane w autoryzowanych stacjach obsługi określonych przez producenta, importera lub Finansującego. Przedmiotu Leasingu w sposób, który nie skutkuje utratą uprawnień wynikających z gwarancji. Jeżeli naprawa spowoduje utratę uprawnień
wynikających z gwarancji, Korzystający odpowiada wobec Finansującego za wszystkie szkody z tego wynikające.
Od dnia zawarcia Umowy do dnia, na który wyznaczony jest termin
zapłaty ostatniej Raty zgodnie z Harmonogramem, Korzystającemu
przysługują uprawnienia względem Sprzedawcy z tytułu wad Przedmiotu Leasingu oraz wszelkie prawa wynikające z rękojmi i gwarancji, za wyjątkiem uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży.
Korzystającemu nie przysługują powyższe uprawnienia wobec Finansującego.
Korzystający ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Finansującego za pomocą poczty lub telefaksu o wszelkich zmianach
okoliczności związanych z wykonaniem uprawnień przysługujących
mu wobec Sprzedawcy, które wynikają z art. 5.7. OWUL.
Finansujący nie ponosi odpowiedzialności za przydatność Przedmiotu Leasingu do użytku.
Finansujący lub osoba prawidłowo przez niego upoważniona jest
w każdym czasie uprawniona do wejścia na teren lub do pomieszczeń Korzystającego, w których znajduje się Przedmiot Leasingu,
oraz do kontroli i oceny stanu tego Przedmiotu.
Korzystający nie będzie korzystał, ani nie zezwoli na korzystanie
z Przedmiotu Leasingu w sposób naruszający obowiązujące w danym czasie przepisy prawa. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy ukarania mandatem karnym Korzystającego lub osób trzecich, którym
Korzystający wydał Przedmiot Pojazdu po uzyskaniu pisemnej zgody
Finansującego.

Art. 6. Płatności
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

W razie pisemnej akceptacji przez Finansującego Wniosku o zawarcie
umowy leasingu, Umowa zostaje zawarta pod warunkiem dokonania
zapłaty przez Korzystającego, w terminie 3 dni roboczych od podpisania Umowy przez Korzystającego, Opłaty Administracyjnej, Opłaty
Wstępnej, opłaty równowartości składki ubezpieczenia (OC/AC/NW/
KR), kosztów podatku od środków transportowych - o ile jest wymagany oraz kosztów opłat z tytułu rejestracji Przedmiotu Leasingu a także
innych kwot uzgodnionych przez Finansującego i Korzystającego, na
rachunek wskazany przez Finansującego, po udzieleniu przez Korzystającego wszystkich zabezpieczeń oraz po spełnieniu wszystkich
dodatkowych warunków określonych przez Finansującego w pisemnej
akceptacji Wniosku Korzystającego o zawarcie Umowy.
Jeżeli w Umowie przewidziana jest kaucja, Korzystający zobowiązany jest niezależnie od opłat określonych wart. 6.1. OWUL, również
do wpłacenia kwoty wymaganej kaucji na zasadach określonych
w Umowie.
Upusty ani bonifikaty uzyskane przez Finansującego nie stanowią
podstawy do żądania przez Korzystającego obniżenia wysokości rat
ustalonej w Umowie.
Terminy płatności Rat określone są w Harmonogramie.
Finansujący jest uprawniony do zmiany wysokości Rat w trakcie
trwania Umowy z następujących przyczyn:

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

a) zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) zmiany uregulowań prawnych albo zakresu lub stawek innych
podatków lub należności, dotyczących umów leasingu i Przedmiotu Leasingu, powodujących zmianę kosztów Finansującego,
c) zmiany warunków ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu,
d) zmiany wysokości stopy Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR) określającej wy-sokość oprocentowania jednomiesięcznych depozytów pieniężnych na rynku międzybankowym
e) wzrostu kosztów pozyskania pieniądza przez Finansującego
wskutek zaburzeń na rynkach finansowych,
f) pogorszenia się sytuacji finansowej Korzystającego w stopniu
zagrażającym interesom Finansującego .
Finansujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania
Korzystającego na piśmie o zmianie wysokości Rat.
Korzystający jest zobowiązany do terminowego uiszczania w pełnej
wysokości wszelkich należności z tytułu niniejszej Umowy, w tym
w szczególności Rat i Opłat, wraz z należnym podatkiem VAT. Powyższy obowiązek obciąża Korzystającego także wtedy, gdy Korzystający z jakichkolwiek powodów nie może w danym okresie używać
Przedmiotu Leasingu, chyba że Umowa wyraźnie zwalnia Korzystającego z obowiązku takiego świadczenia.
Korzystającego obciążają ponoszone przez Finansującego koszty
świadczeń dodatkowych w postaci ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu w zakresie (OC/AC/NW/KR) oraz opłacania należnych podatków
od środków transportowych lub innych obciążeń podatkowych lub
publicznych (innych niż od dochodów Finansującego ) nakładanych
przez właściwe organy państwowe, które wpływają na zwiększenie
obciążeń podatkowych związanych z działalnością Finansującego
w Podstawowym Okresie Leasingu, niezależnie od ich włączenia do
opłat leasingowych. Korzystający płaci również inne kwoty należne
Finansującemu na podstawie Umowy na jego wezwanie.
W razie opóźnienia Korzystającego z zapłatą jakichkolwiek należności przysługujących Finansującemu na podstawie Umowy, Korzystający jest zobowiązany do uiszczenia odsetek za zwłokę w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.
W razie poniesienia przez Finansującego kosztów związanych z windykacją należności lub Przedmiotu Leasingu od Korzystającego lub
osoby trzeciej, w posiadaniu której znajduje się Przedmiot Leasingu, Finansujący ma prawo obciążyć tymi kosztami Korzystającego. Gdyby Finansujący poniósł powyższe koszty Korzystający niezwłocznie na żądanie Finansującego zwróci je Finansującemu.
Wszelkie płatności zostają uiszczone w terminie, jeżeli rachunek
bankowy Finansującego zostanie uznany kwotą pieniężną, stanowiącą równowartość płatności, najpóźniej w dniu wymagalności
płatności określonej w Harmonogramie lub w terminie określonym
przez Finansującego w innym dokumencie.
Korzystający zobowiązuje się do terminowego uiszczania Rat bez
potrzeby wcześniejszego wezwania go przez Finansującego do zapłaty, niezależnie od tego, czy przed terminem zapłaty otrzyma fakturę. Finansujący zobowiązuje się do przesyłania Korzystającemu
faktur VAT jeżeli Korzystający nie otrzyma faktury w ciągu 10 dni od
terminu zapłaty kwoty, na którą powinna opiewać faktura, powinien
pisemnie powiadomić o tym fakcie Finansującego.
W wypadku zwłoki Korzystającego z zapłatą rat, niezależnie od innych
uprawnień, Finansującemu przysługuje prawo do odebrania rzeczy
(na koszt Korzystającego) do chwili naprawienia skutków zwłoki.
Finansujący ma prawo według własnego uznania zaliczać wpłaty
dokonywane przez Korzystającego na poczet wymagalnych należności, wynikających z tytułu zawartych umów leasingu pomiędzy
Finansującym a Korzystającym.
W razie zapłaty przez Korzystającego kwoty przewyższającej wymagalną należność, wpłacona nadwyżka zostanie zaksięgowana na nieoprocentowany rachunek, na który mają być dokonywane wpłaty, a następnie zaliczona na poczet zapłaty wymagalnych należności, wynikających
z jakiejkolwiek umowy zawartej przez Finansującego z Korzystającym.
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6.17.

Korzystający zobowiązuje się wpłacać wszystkie kwoty należne Finansującemu na podstawie Umowy wyłącznie przelewem bankowym na rachunek bankowy określony w Umowie.
Finansujący i Korzystający postanawiają zgodnie, że wszelkie niedopłaty lub nadpłaty w wysokości do 10 zł włącznie, powstałe
w przypadku ostatecznego rozliczenia wzajemnych zobowiązań
Stron z tytułu Umowy, będą zaliczane w koszty lub przychody Finansującego, a żadna ze stron Umowy nie będzie dochodziła roszczeń z tytułu powyższej nadpłaty i niedopłaty.

7.8.

7.9.
Art. 7. Ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu. Utrata Przedmiotu Leasingu
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Finansujący ubezpieczy Przedmiot Leasingu w Podstawowym Okresie Leasingu na koszt Korzystającego w wybranym przez siebie Zakładzie Ubezpieczeń od następujących ryzyk: OC/AC/NW/KR.
Finansujący obciąży Korzystającego pełnymi kosztami ubezpieczenia. Obciążenie zostanie dokonane na podstawie faktury VAT,
wystawionej przez Finansującego na Korzystającego przy zastosowaniu obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.
Korzystający zobowiązuje się, iż pokryje koszty polis ubezpieczeniowych otrzymanych od Finansującego, zgodnie z Umową i wystawioną fakturą VAT.
Korzystający oświadcza, iż zapoznał się z treścią dostarczonych mu
przy podpisaniu Umowy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wydanych przez Zakład Ubezpieczeń, które stosuje się do Przedmiotu
Leasingu, i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania,
w szczególności zaś do:
a) zainstalowania w Przedmiocie Leasingu na swój koszt wszystkich
niezbędnych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, stosownie do wymagań Zakładu Ubezpieczeń,
b) niezwłocznego zawiadomienia na piśmie Finansującego, Policji
oraz Zakładu Ubezpieczeń o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń,
c) dokonania wszystkich niezbędnych czynności, wymaganych od
Korzystającego, tak aby Finansujący otrzymał od Zakładu Ubezpieczeń należne świadczenie.
Umowa wygasa w razie wystąpienia okoliczności takich jak:
a) utrata (kradzież, działanie siły wyższej) Przedmiotu Leasingu,
b) zniszczenie Przedmiotu Leasingu, za które Finansujący nie ponosi odpowiedzialności.
W razie wygaśnięcia Umowy z przyczyny określonej wart. 7.5.
OWUL Korzystający jest zobowiązany do zapłaty Finansującemu
opłat i należności określonych w art. 8.4 OWUL, obliczonych metodą określoną w art. 8.5. OWUL.
W razie wypłaty Finansującemu przez Zakład Ubezpieczeń świadczenia z tytułu utraty lub całkowitego zniszczenia Przedmiotu Leasingu,
Finansujący zalicza je na pokrycie opłat określonych w art. 7.6. OWUL.
Jeżeli kwota odszkodowania z tytułu zdarzenia określonego wart. 7.5.
OWUL jest niższa niż kwota należności i opłat przysługujących Finansującemu od Korzystającego na podstawie art. 7.6. OWUL, Korzystający zobowiązany jest uiścić różnicę między kwotą otrzymanego
przez Finansującego świadczenia od Zakładu Ubezpieczeń a kwotą
zobowiązań Korzystającego wynikających z Umowy. Jeżeli kwota
świadczenia z tytułu ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu jest większa
od kwoty zobowiązań Korzystającego wynikających z Umowy, Finansujący wypłaci Korzystającemu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania świadczenia z tytułu ubezpieczenia kwotę stanowiącą nadwyżkę.
Jeżeli Zakład Ubezpieczeń uzna za bezzasadne żądania Finansującego i odmówi wypłaty świad-czenia, Korzystający jest zobowiązany
w terminie 7 dni od otrzymania stosownego oświadczenia od Zakładu
Ubezpieczeń do wykonania swojego zobowiązania względem Finansującego zgodnie z art. 7.6. OWUL. W szczególności Korzystający zobowiązany jest do zapłacenia Finansującemu kwoty odszkodowania

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.
7.15.

za szkodę, której zrekompensowania odmówił zakład ubezpieczeń,
a nie zawinioną przez Finansującego, w tym m.in. powstałej wskutek
prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, brak uprawnień wymaganych przez obowiązujące w danym czasie przepisy prawa czy brak aktualnych badań technicznych.
W razie wygaśnięcia Umowy i wystąpienia nadwyżki opisanej wart. 7.7.
OWUL, na wniosek Korzystającego może ona zostać zaliczona, na mocy
decyzji Finansującego, na poczet ceny kupna innego przedmiotu leasingu przez Finansującego, który zostanie objęty nową umową leasingu.
W razie uszkodzenia Przedmiotu Leasingu z przyczyn, za które Finansujący nie ponosi odpowiedzialności, Korzystający jest zobowiązany do dokonania wszystkich niezbędnych napraw, mających
na celu przywrócenie Przedmiotowi Leasingu stanu sprzed zaistnienia szkody oraz do powiadomienia Finansującego na piśmie o obowiązku dokonania napraw w niezbędnym zakresie. Jeżeli Przedmiotem Leasingu jest środek transportu, powyższe naprawy powinny
być dokonywane w autoryzowanych przez importera lub producenta stacjach obsługi pojazdów. W razie naruszenia przez Korzystającego powyższego obowiązku, Finansujący będzie uprawniony do
wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W razie zmniejszenia przez Zakład Ubezpieczeń wysokości sumy
ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu, Finansujący uzupełni odpowiednio ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu w ten sposób, by suma
ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu nie była niższa od sumy sprzed
zdarzenia skutkującego zmniejszeniem wartości Przedmiotu Leasingu. Koszty takiego uzupełnienia ponosi Korzystający. Finansujący,
jako właściciel Przedmiotu Leasingu, może samodzielnie dochodzić
roszczeń w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń lub upoważnić do
tego Korzystającego.
Przerwy w używaniu Przedmiotu Leasingu, spowodowane jego
uszkodzeniem lub utratą, nie zwalniają Korzystającego z obowiązku terminowej zapłaty Rat oraz innych opłat określonych w Umowie, a także nie powodują przedłużenia czasu trwania Umowy lub
zmniejszenia wysokości Rat.
Jeżeli w Przedmiocie Leasingu wystąpił uszczerbek, a Korzystający
nie zastosował się do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Zakładowi Ubezpieczeń przysługuje prawo regresu do Korzystającego.
Jeżeli Korzystający zamierza używać Przedmiotu Leasingu za granicą, jest on zobowiązany do otrzymania od Finansującego pisemnej
zgody i upoważnienia na wyjazd, a gdy posiadane przez Korzystającego ubezpieczenie nie gwarantuje mu ochrony ubezpieczeniowej za granicą, do ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu na własny
koszt w zakresie (OC/AC/NW/KR), obowiązującego na terytorium
państw, do których się udaje.
Do rat i innych opłat ustalonych w Umowie doliczony zostanie podatek od towarów i usług przy zastosowaniu obowiązujących stawek.
Korzystający może dokonywać potrąceń wierzytelności w stosunku do
Finansującego jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Finansującego.

Art. 8. Przedterminowe rozwiązanie Umowy
8.1.

Finansujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów, a w szczególności w razie:
a) istotnego naruszenia przez Korzystającego warunków Umowy
lub OWUL, które stanowi między innymi dopuszczenie się przez
Korzystającego zwłoki z zapłatą przynajmniej jednej Raty, jeżeli
pomimo pisemnego wyznaczenia przez Finansującego dodatkowego terminu do zapłaty zaległości Korzystający nie dokona
spłaty całego zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę,
b) opóźnienia z zapłatą dodatkowych kosztów poniesionych przez
Finansującego zgodnie z art. 6.7. OWUL,
c) naruszenia przez Korzystającego obowiązku określonego w art.
7.9. OWUL,
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

d) pogorszenia się sytuacji finansowej Korzystającego w stopniu
zagrażającym interesom Finansującego, w szczególności gdy
Korzystający stanie się stroną postępowania układowego lub
upadłościowego albo przedmiotem reorganizacji prowadzącej
do jego podziału lub połączenia, lub w razie wszczęcia postępowania sądowego, arbitrażowego, podatkowego lub administracyjnego, które może mieć istotny wpływ na działalność lub
sytuację finansową Korzystającego;
e) zaistnienia przesłanek do wypowiedzenia jakiejkolwiek innej
umowy leasingu, zawartej przez Korzystającego z Finansującym,
f) gdy pomimo pisemnego upomnienia przez Finansującego
Korzystający używa Przedmiotu Leasingu niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub instrukcjami producenta, importera lub
Sprzedawcy, zmienia jego przeznaczenie, miejsce używania lub
oddaje osobie trzeciej do użytku bez zgody Finansującego, albo
nie usuwa zmian w Przedmiocie Leasingu poczynionych bez
zgody Finansującego,
g) gdy Korzystający zaniedbuje Przedmiot Leasingu w sposób narażający go na utratę, zniszczenie, uszkodzenie lub przedwczesne zużycie,
h) ujawnienia, że przy negocjowaniu warunków niniejszej Umowy
Korzystający zataił lub podał nieprawdziwe dane, których znajomość stwarzałaby podstawy do powstrzymania się Finansującego od zawarcia. Umowy,
i) gdy Korzystający nie ustanowił prawidłowo zabezpieczeń
uzgodnionych w Umowie w terminie uzgodnionym na piśmie
z Finansującym a jeżeli taki termin nie został uzgodniony, niezwłocznie po wezwaniu przez Finansującego.
W razie wypowiedzenia Umowy przez Finansującego Korzystający
zobowiązuje się do niezwłocznego zwrócenia Przedmiotu Leasingu Sprzedawcy, który wydał mu Przedmiot Leasingu, albo innemu
podmiotowi wskazanemu przez Finansującego.
Jeżeli Korzystający nie zwróci Przedmiotu Leasingu w sposób określony wart. 8.2. OWUL, Finansujący uprawniony jest do natychmiastowego przejęcia Przedmiotu Leasingu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, w tym również do podjęcia działań
mających na celu objęcie w posiadanie Przedmiotu Leasingu, oraz
do obciążenia Korzystającego kosztami działania osób trzecich,
prowadzącego do zwrotu Przedmiotu Leasingu Finansującemu.
W razie wypowiedzenia Umowy przez Finansującego lub jej wygaśnięcia z przyczyn innych niż wynikające z art. 9.1. OWUL, Korzystający zobowiązany jest do zapłaty Finansującemu:
a) wszystkich przewidzianych w Umowie a niezapłaconych kosztów, które poniósł Finansujący,
b) wynagrodzenia należnego Finansującemu zgodnie z Umową,
pomniejszonego o korzyści, jakie Finansujący uzyskał wskutek
jego zapłaty przed umówionym terminem,
c) odsetkami za zwłokę,
d) kosztów windykacyjnych poniesionych przez Finansującego.
Obliczenie wynagrodzenia określonego w art. 8.4. b) OWUL następuje poprzez zdyskontowanie sumy wszystkich przewidzianych
w Umowie a nie zapłaconych Rat (bez podatku VAT) należnych do
końca Podstawowego Okresu Leasingu, według stawki procentowej
dla jednomiesięcznego WIBOR lub jednomiesięcznego EURIBOR
(w zależności od waluty, według której następuje indeksacja płatności określonej w Umowie), z dnia poprzedzającego wypowiedzenie
Umowy. Wynagrodzenie powiększane jest o Cenę Sprzedaży.
Korzystającemu nie przysługuje prawo do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, poza sytuacjami uregulowanymi w Kodeksie
Cywilnym.
Finansujący może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli jakikolwiek inny wierzyciel zażądał od Korzystającego natychmiastowego wykonania przysługujących mu
w stosunku do Korzystającego wierzytelności, a Finansujący uzna,
że powyższe zdarzenie może uniemożliwić lub istotnie ograniczyć

możliwość wykonania przez Korzystającego jego zobowiązań wobec Finansującego na mocy niniejszej Umowy. Na uzasadnione
żądanie Finansującego Korzystający jest zobowiązany przedstawić
dokumenty niezbędne do oceny możliwości wykonania przez Korzystającego jego zobowiązań wobec Finansującego.

Art. 9. Terminowe zakończenie Umowy
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Umowa wygasa z upływem oznaczonego w niej okresu, na jaki
została zawarta. Okres Leasingu kończy się w ostatnim miesiącu
Okresu Leasingu w dniu odpowiadającym dacie rejestracji Przedmiotu Leasingu. W przypadku, jeśli dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub jest to sobota, w tej sytuacji Okres Leasingu kończy się z najbliższym dniem roboczym poprzedzającym
ten dzień. W Umowie dzień roboczy oznacza dzień inny niż sobota
i dzień uznany za ustawowo wolny od pracy.
Korzystający ma prawo do zakupu od Finansującego Przedmiotu
Leasingu po zakończeniu Podstawowego Okresu Leasingu za Cenę
Sprzedaży określoną w Umowie, po spełnieniu następujących warunków:
a) zamiar nabycia zostanie przez Korzystającego zgłoszony Finansującemu na piśmie, najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed upływem Podstawowego Okresu Umowy,
b) wszystkie należności, w tym należne opłaty wynikające z Umowy, zostały zapłacone przez Korzystającego,
c) rachunek bankowy Finansującego zostanie uznany w terminie
spłaty ostatniej Raty kwotą stanowiącą równowartość Ceny
Sprzedaży Przedmiotu Leasingu, powiększoną o podatek VAT.
W związku z zakupem Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego
zrzeka się on wszelkich roszczeń wobec Finansującego z tytułu rękojmi i gwarancji. Korzystający zna stan techniczny Przedmiotu Leasingu i nie będzie wysuwał z tego tytułu żadnych zastrzeżeń oraz
uznaje, iż cena sprzedaży, którą ma zapłacić za Przedmiot Leasingu,
jest adekwatna do jego wartości i stanu technicznego.
Cenę Sprzedaży Przedmiotu Leasingu Korzystającemu stanowi kwota należna Finansującemu, nie niższa od hipotetycznej wartości netto
Przedmiotu Leasingu, o której mowa wart. 17 a pkt. 6 ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
Nr 110 poz. 1190) i art. 23 d Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 134 poz. 1509).
W przypadku Umów, w których Cena Sprzedaży Przedmiotu Leasingu
Korzystającemu stanowi równowartość w złotych (PLN) kwoty wyrażonej w Euro, i gdy z powodu przeliczenia Ceny Sprzedaży Przedmiotu
Leasingu na PLN zgodnie z 9.6. OWUL jest ona niższa od hipotetycznej
wartości netto Przedmiotu Leasingu, wówczas Cena Sprzedaży będzie
równa hipotetycznej wartości netto Przedmiotu Leasingu.
W przypadku Umowy, w której Raty oraz Cena Sprzedaży Przedmiotu
Leasingu określone są w Umowie i Harmonogramie jako równowartość w złotych (PLN) kwot wyrażonych w Euro, przeliczenia Rat oraz
Ceny Sprzedaży Przedmiotu Leasingu dokonuje się przy zachowaniu kursu sprzedaży Euro obowiązującym w Toyota Bank Polska S.A.
w dniu wystawienia przez Finansującego faktury sprzedaży.
Jeżeli Korzystający nie wykona uprawnień wynikających z art. 9.2.
OWUL, zobowiązany jest najpóźniej w następnym dniu roboczym
po upływie Podstawowego Okresu Leasingu do wydania Przedmiotu Leasingu na własny koszt i ryzyko podmiotowi wskazanemu przez
Finansującego wraz ze wszystkimi dokumentami (w szczególności
z dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu, dokumentem serwisowym i gwarancyjnym), przedmiotami otrzymanymi przy jego odbiorze, kompletnym wyposażeniem, kluczykami (wszystkie komplety)
oraz do podpisania protokołu zwrotu.
Do chwili zwrotu Przedmiotu Leasingu Korzystający ponosi całkowitą odpowiedzialność za ten Przedmiot, w tym również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Leasingu.
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Przedmiot Leasingu powinien być zwrócony w stanie niepogorszonym, w pełni sprawny do dalszej eksploatacji i bez uszkodzeń,
z uwzględnieniem normalnego zużycia Przedmiotu Leasingu. Stan
Przedmiotu Leasingu zostaje określony na dzień jego zwrotu w protokole zwrotu, który jest podpisywany przez Korzystającego i podmiot wskazany przez Finansującego. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia Przedmiotu Leasingu, jego używania niezgodnego z instrukcją obsługi lub nadmiernego zużycia technicznego w stosunku
do czasu używania, albo nie uzgodnionej z Finansującym wymiany
podzespołów lub części, jak też w razie dokonania innych zmian nie
zgodnych z instrukcją obsługi albo instrukcją producenta lub importera lub innych uzgodnionych z Finansujących zmian, odbiór Przedmiotu Leasingu nastąpi z udziałem zaakceptowanego przez Finansującego rzeczoznawcy. Ewentualne pogorszenie stanu Przedmiotu
Leasingu, określone w ekspertyzie sporządzonej przez powyższego
rzeczoznawcę oraz jej koszty zostaną pokryte przez Korzystającego.
Korzystający jest zobowiązany do zwrotu Finansującemu kosztów
związanych z przywróceniem Przedmiotu Leasingu do stanu odpowiadającego jego normalnemu zużyciu w ciągu 7 dni od zgłoszenia
żądania przez Finansującego.
Finansujący może sprzedać Przedmiot Leasingu osobie trzeciej, jeżeli Korzystający nie wykona prawa do nabycia Przedmiotu Leasingu, o którym mowa wart. 9.2. OWUL. Jeżeli osoba trzecia zakupi
Przedmiot Leasingu, Finansujący może wypłacić Korzystającemu
kwotę do wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną uzyskaną ze sprzedaży Przedmiotu Leasingu a jego Ceną Sprzedaży
określoną w § 9.1 Umowy. Kwota należna Korzystającemu nie może
przekroczyć wartości określonej wart. 17 d Ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 110
poz. 1190) i art. 23 do Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 134 poz. 1509) tj. wartości,
jaka wynika z różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością netto a hipotetyczną wartością netto.
W razie opóźnienia Korzystającego w zwrocie Przedmiotu Leasingu,
jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Finansującego kary umownej w wysokości 120% kwoty miesięcznego czynszu netto powiększonego o podatek VAT za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia.
Finansujący ma prawo żądania odszkodowania przenoszącego
wysokość kary umownej oraz w przypadku odnowienia polisy ubezpieczeniowej – do zwrotu jej kosztów.

Art. 10. Zabezpieczenia Umowy
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

Obowiązkowe zabezpieczenie płatności wynikających z Umowy
stanowi składany Finansującemu przez Korzystającego weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową,
określającą zasady jego użycia.
Finansujący ma prawo wypełnić wspomniany weksel na sumę
wszystkich płatności (należności) wraz z należnymi odsetkami za
zwłokę w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji, przysługujących Finansującemu wobec Korzystającego na podstawie Umowy.
Weksel zostanie niezwłocznie zwrócony Korzystającemu po wykonaniu przez niego wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy.
Finansujący może uzależnić zawarcie Umowy od udzielenia przez
Korzystającego dodatkowych zabezpieczeń wykonania zobowiązania, w szczególności takich jak kaucja, poręczenie wekslowe lub
cywilne, a także innych zabezpieczeń określonych w Umowie.
Bez pisemnej zgody Finansującego Korzystający nie jest uprawniony do dokonania cesji, w części ani w całości, żadnego ze swoich
praw wynikających z Umowy.

Art. 11. Postanowienia Końcowe
11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

Niniejsze Ogólne Warunki Umów Leasingu podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków Umów Leasingu nie będą
miały mocy prawnej, jeśli nie zostaną sporządzone na piśmie przez
Finansującego i zaakceptowane przez Korzystającego w trybie zawarcia Umowy.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Finansującym a Korzystającym
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Finansującego.
Nie pozbawia to Finansującego możliwości wytoczenia powództwa
przed innych sądem lub organem, przewidzianym do rozstrzygania
tego rodzaju spraw.
Niniejsze Ogólne Warunki Umów Leasingu zostały sporządzone na
piśmie i załączone do Umowy jako załącznik stanowiący jej integralną część.
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