
WNIOSKUJĘ O DOKONANIE PRZEDTERMINOWEGO ZAKOŃCZENIA UMOWY LEASINGU

w miesiącu

Nazwa firmy:

Nazwa firmy:

Uzasadnienie wniosku

NIP

NIP

Miejscowość, data

Miejscowość

Podpis składającego wniosek

Wypełniony wniosek należy przesłać jednym z poniższych kanałów: 
a) e-mailem: realizacja@millenniumleasing.pl
b) drogą pocztową na adres: Millennium Leasing, ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa 
Prosimy o kompletne wypełnienie wniosku. W przypadku dodatkowych pytań 
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 801 681 188.

Rozpatrzenie wniosku jest możliwe w danym miesiącu, o ile zostanie on dostarczony do 18-tego dnia tego miesiąca.

Ulica

Numery rejestracyjne (jeśli pojazd) / numery seryjne (jeśli maszyny)

Adres e-mail: Nr telefonu

Adres e-mail: Nr telefonu

1. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

WNIOSEK O PRZEDTERMINOWE 
ZAKOŃCZENIE UMOWY LEASINGU

Dotyczy umów leasingu o numerze:

Kod pocztowy

Nr lokaluNr domu

Informujemy, że za poniżej opisane czynności zostanie naliczona opłata dodatkowa zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych. 

W przypadku wystąpienia na koncie rat wynagrodzenia jakichkolwiek zaległości, Finansujący może wstrzymać realizację wniosku Klienta 
do czasu ich uregulowania.

Korzystający upoważnia Finansującego, aby w przypadku niewykorzystania przez Finansującego weksla(i) stanowiącego zabezpieczenie 
Umowy Leasingu zawartej miedzy nim a Korzystającym, po wygaśnięciu zobowiązań wynikających z Umowy Leasingu, został on ko-
misyjnie zniszczony przez Finansującego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem. Jednocześnie Korzystający zgadza się na 
obciążenie jego kosztami zwrotu weksla(i) w przypadku, gdy przed jego zniszczeniem zażąda w formie pisemnej zwrotu weksla(i) poprzez 
przesłanie go pocztą na wskazany w żądaniu adres.

PODMIOTEM WYKUPUJĄCYM PRZEDMIOT BĘDZIE

  Korzystający

  Osoba trzecia wskazana przez Korzystającego (podaj dane osoby trzeciej)

Millennium Leasing Sp. z o.o., ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, www. millennium-leasing.pl, 801 681 188Formularz obowiązuje od 01.09.2021 r.   
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