
 

 

Skan (obraz) wypełnionego i podpisanego wniosku prosimy przesłać na adres e-mail: 
obslugaleasing@rcibanque.com  

 

 

Nazwa/Firma Korzystającego 

 

Telefon kontaktowy 

Dotyczy umowy nr 
 
W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 
2020 r. – Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), które ma niekorzystny wpływ na moją/ reprezentowanego przeze mnie podmiotu sytuację finansową, 
w szczególności prowadzenie działalności gospodarczej i możliwość regulowania bieżących zobowiązań zwracam się z prośbą o: 

 
Odroczenie spłaty rat o okres – możliwość zaznaczenia wyłącznie 1 opcji   

 
  3 miesięcy i wydłużenie okresu spłaty o 3 miesiące     

(opcja możliwa wyłącznie dla umów leasingu zawartych na okres krótszy niż 60 miesięcy oraz umów w których dealer nie jest gwarantem 
odkupu auta) 

 
3 miesięcy i powiększenie pozostałych niezafakturowanych rat 

 
Odroczenie spłaty rat od miesiąca:        marzec    kwiecień 
 

Nowy harmonogramu spłat proszę przesłać na adres ( koniecznie należy wpisać adres e-mail) 

 
e-mail:                                                  
 
Wskazany adres e-mail służy do składania przeze mnie oświadczeń woli i zawierania umów, w formie, o której mowa w art. 772 Kodeksu cywilnego 
(tzw. dokumentowa forma czynności prawnej).    
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że: 
- odroczenie spłaty rat będzie obowiązywało przez okres 3 miesięcy liczony od miesiąca zdeklarowanego w polu „Odroczenie spłaty rat od miesiąca” r. 
W przypadku wystawienia faktury za ratę w 1 miesiącu obowiązywania odroczenia spłaty nastąpi skorygowanie tej faktury w całości („faktura 
korygująca do zera”). Zobowiązuję się do niezwłocznego odesłania na adres RCI Leasing podpisanej faktury korygującej, 
- RCI Leasing nie pobierze jakichkolwiek opłat z tytułu wykonania czynności objętych niniejszym wnioskiem, 
- odroczenie spłaty rat nie powoduje zwolnienia z długu,  
- nowy harmonogram stanowi moje/ reprezentowanego przeze mnie podmiotu zobowiązanie do dokonywania płatności rat w terminie i wysokości w 
nim określonych, po upływie odroczenia spłaty, 
- ochrona z tytułu ubezpieczenia BL/GAP nie ulega wydłużeniu i obowiązuje wyłącznie w pierwotnie ustalonym okresie trwania umowy, 
- świadczenia z tytułu podpisanej Umowy serwisowej, Assistance i Samochód Zastępczy nie ulegają wydłużeniu i obowiązują wyłącznie w pierwotnie 
ustalonym okresie trwania umowy, 
- umowy leasingu zawarte na okres 60 miesięcy nie podlegają wydłużeniu. Prolongata spłaty przez okres 3 miesięcy powiększy pozostałe 
niezafakturowane raty, 
- umowy leasingu i najmu z gwarantowanym odkupem przez dealera po zakończeniu umowy, nie podlegają wydłużeniu. Prolongata spłaty przez okres 
3 miesięcy powiększy pozostałe niezafakturowane raty leasingu lub najmu, 
- w przypadku wydłużenia okresu umowy o okres prolongaty, zobowiązuję się do ubezpieczenia pojazdu w zakresie ubezpieczenia OC/AC także na czas 
przedłużonej umowy.  
- warunkiem odroczenia spłaty rat jest brak zaległych płatności z tytułu umowy starszych niż marzec 2020 r. Wnioski złożone do umowy z zaległościami 
według stanu na luty 2020 r. , nie podpisane lub z brakiem wypełnionych wszystkim wymaganych pól lub niekompletne  nie będą procedowane.  
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami odroczenia spłat i je akceptuję; podpisałem wniosek własnoręcznie, a jego skan (obraz) stanowi integralne 
odzwierciedlenie oryginału.  
   
Data:    Podpis Korzystającego lub podpis 

i pieczątka funkcyjna osoby reprezentującej Korzystającego: 
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