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zawarty pomiędzy:

Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Żaryna 2A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000081821, o kapitale zakładowym 48.195.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-021-31-26, 
REGON: 012015417, zwaną dalej „Finansującym” lub „Millennium Leasing”

oraz

„Korzystającym”, tj. drugą stroną Umowy zawartej z Millennium Leasing, którego opis zawarty jest w odpisie aktualnym z KRS lub 
wydruku z CEiDG (w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej), dołączonym do niniejszego aneksu,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”

Strony potwierdzają, iż ich intencją jest wprowadzenie poniżej wskazanych zmian do każdej z łączących je umów leasingu, najmu lub 
umów o podobnym charakterze, które obowiązują w dniu podpisania niniejszego aneksu i w których wynagrodzenie ustalane jest 
w oparciu o stopę zmienną opartą na wskaźniku referencyjnym jak WIBOR lub EURIBOR. Jeżeli w dniu podpisania niniejszego aneksu 
pomiędzy Korzystającym i Finansującym obowiązuje tylko jedna z następujących umów: umowa leasingu albo umowa najmu albo umowa 
o podobnym charakterze (dalej „Umowa”), poniższe postanowienia będą miały zastosowanie do tej umowy. Jeżeli zaś w dniu podpisania 
niniejszego aneksu Korzystający jest stroną więcej niż jednej takiej umowy, poniższe postanowienia będą miały zastosowanie do każdej 
takiej umowy, a pod pojęciem „Umowa” Strony będą rozumiały każdą z nich.

§ 1

Strony postanawiają, by jako kolejny załącznik do Umowy – z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 - dodać „Załącznik BMR” o następującej treści:

„Załącznik BMR

§1

Niniejszy załącznik do Umowy, stanowiący jej integralną część, zwany dalej „Zasadami BMR”, stanowi zbiór zasad postępowania na 
wypadek czasowego lub trwałego zaprzestania opracowywania Stopy Bazowej lub zmiany metody jej obliczania (w tym Istotnej Zmiany).

§2

Definicje

Wyrażenia pisane wielką literą w niniejszych Zasadach BMR, mają znaczenie określone poniżej:

1) Administrator oznacza podmiot sprawujący kontrolę nad opracowywaniem Wskaźnika,
2) BMR oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016 /1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów 

stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy 
inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014, z późn. zmianami,

3) Czasowy Brak Publikacji Wskaźnika – sytuacja, w której Stopa Bazowa nie zostanie opublikowana z powodów niezwiązanych 
ze Zdarzeniem Regulacyjnym,

4) Dzień Roboczy oznacza dzień, który zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy i nie jest 
sobotą,

5) Dzień Zamiany oznacza:
a. w przypadku Ogłoszenia Braku Zezwolenia, późniejszy z następujących dni:

i. pierwszy dzień po upływie 15 Dni Roboczych od Ogłoszenia Braku Zezwolenia, lub
ii. pierwszy dzień, w którym nie można zgodnie z prawem stosować Stopy Bazowej w Umowie,

b. w przypadku Ogłoszenia Zaprzestania Publikacji, późniejszy z następujących dni:
i. pierwszy dzień po upływie 15 Dni Roboczych od Ogłoszenia Zaprzestania Publikacji, lub
ii. pierwszy dzień, w którym Stopa Bazowa nie została opublikowana w związku z Ogłoszeniem Zaprzestania Publikacji, lub

c. w przypadku Utraty Reprezentatywności, późniejszy z następujących dni:
i. pierwszy dzień po upływie 15 Dni Roboczych od Ogłoszenia Utraty Reprezentatywności,
ii. pierwszy dzień, w którym Stopa Bazowa przestała być reprezentatywna zgodnie z Ogłoszeniem Utraty Reprezentatywności,

6) Istotna Zmiana – oznacza zdefiniowaną przez Administratora istotną zmianę w stosowanej metodzie obliczania Wskaźnika, 
która jest publikowana lub udostępniana zgodnie z art. 13 BMR,

7) Korekta oznacza wartość podaną lub obliczoną według wzoru lub metody wskazanej przez podmioty, o których mowa w §§ 4-6 
albo przez Finansującego zgodnie z § 11, której celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie ekonomicznych skutków zastąpienia 
Stopy Bazowej Stopą Alternatywną,

8) Kontrahent Centralny oznacza posiadającego zezwolenie kontrahenta centralnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (lub aktu, który rozporządzenie to zastąpi lub 
zmieni), za pośrednictwem którego bank, który zapewnia Finansującemu finansowanie prowadzonej działalności w oparciu o Stopę 
Bazową, rozlicza transakcje, które wykorzystują Stopę Bazową i zabezpieczają ryzyko jej zmian, np. LCH Ltd. lub KDPW_CCP.

ANEKS
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9) Stopa Alternatywna oznacza Wskaźnik lub stopę referencyjną banku centralnego właściwego dla waluty Stopy Bazowej, 
zastępujące Stopę Bazową w przypadku wystąpienia Zdarzenia Regulacyjnego,

10) Stopa Bazowa oznacza Wskaźnik ustalony przez Strony w Umowie, poprzez odniesienie do którego określa się kwoty przypadające 
do zapłaty pomiędzy Stronami, dla waluty oraz okresu (tenoru), obowiązujący przed wystąpieniem Zdarzenia Regulacyjnego lub 
Czasowego Braku Publikacji Wskaźnika tj. WIBOR albo EURIBOR. Administratorem WIBOR na dzień zawarcia Umowy jest GPW 
Benchmark S.A. Administratorem EURIBOR na dzień zawarcia Umowy jest European Money Markets Institute (EMMI),

11) Zdarzenie Regulacyjne oznacza jedną z następujących sytuacji:
a. organ właściwy dla Administratora lub inny podmiot uprawniony poda do publicznej wiadomości, że Stopa Bazowa nie zostanie 

zarejestrowana lub nie będzie wydana decyzja o jej ekwiwalentności lub Administrator nie otrzymał, nie otrzyma, lub cofnięto 
mu lub zawieszono zezwolenie lub rejestrację dla opracowywania Stopy Bazowej („Ogłoszenie Braku Zezwolenia”),

b. organ właściwy dla Administratora lub inny podmiot uprawniony poda do publicznej wiadomości, że Administrator przestał lub 
przestanie na stałe publikować Stopę Bazową („Ogłoszenie Zaprzestania Publikacji”),

c. organ właściwy dla Administratora lub inny podmiot uprawniony poda do publicznej wiadomości, że Stopa Bazowa przestała lub 
przestanie być reprezentatywna dla właściwego dla niej rynku bazowego lub rzeczywistości ekonomicznej, którą Stopa Bazowa 
miała mierzyć i że brak jest możliwości do przywrócenia takiej reprezentatywności pomimo zastosowanych środków wskazanych 
w BMR („Ogłoszenie Utraty Reprezentatywności”),

12) Wskaźnik oznacza wskaźnik referencyjny w rozumieniu BMR.

§3

Sposób postępowania w przypadku wystąpienia Zdarzenia Regulacyjnego

1. W przypadku wystąpienia Zdarzenia Regulacyjnego Finansujący począwszy od pierwszego dnia rekalkulacji przypadającego w dniu 
Zamiany lub po Dniu Zamiany, tj. od wskazanego w Umowie dnia publikacji Stopy Bazowej, wykorzystywanej do dokonywania 
comiesięcznej rekalkulacji (przeliczenia) wynagrodzenia w celu ustalenia wysokości okresowej raty wynagrodzenia przypadającej 
do zapłaty w najbliższym umownym okresie rozliczeniowym, w miejsce Stopy Bazowej będzie stosował Stopę Alternatywną oraz 
Korektę, zgodnie z postanowieniami §§ 4-8, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu.

2. Jeżeli w okresie od dnia wystąpienia Zdarzenia Regulacyjnego do Dnia Zamiany Stopa Bazowa nie zostanie opublikowana, Finansujący 
w tym okresie stosuje ostatnią dostępną wartość Stopy Bazowej sprzed Zdarzenia Regulacyjnego.

3. Po wystąpieniu Zdarzenia Regulacyjnego, Stopę Alternatywną i Korektę stosuje się w Umowie bez względu na ustanie przyczyn 
zastąpienia Stopy Bazowej.

4. Zasady BMR mają zastosowanie wielokrotnie w przypadku każdorazowego wystąpienia Zdarzenia Regulacyjnego lub Czasowego 
Braku Publikacji Wskaźnika lub Istotnej Zmiany. W związku z tym po zastąpieniu Stopy Bazowej Stopą Alternatywną zasady 
dotyczące zastąpienia Stopy Bazowej stosuje się odpowiednio do Stopy Alternatywnej oraz Korekty.

§ 4

W przypadku wystąpienia Zdarzenia Regulacyjnego, Finansujący w pierwszej kolejności jako Stopę Alternatywną stosuje Wskaźnik 
wyznaczony przez podmiot uprawniony do wyznaczenia zamiennika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
(„Zamiennik”) oraz Korektę wyznaczoną przez ten podmiot. Jeżeli uprawniony podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 
nie wskaże Korekty (ani nie wskaże, że Korekta nie może być stosowana), Finansujący stosuje Korektę obliczoną zgodnie z § 11.

§5

Jeżeli uprawniony podmiot, o którym mowa w § 4 nie wyznaczy Zamiennika lub wyznaczy więcej niż jeden Zamiennik, to w takim 
przypadku Finansujący stosuje Stopę Alternatywną oraz Korektę wskazaną przez bank centralny właściwy dla waluty Stopy Bazowej. 
Jeżeli bank centralny właściwy dla waluty Stopy Bazowej nie wskaże Korekty (ani nie wskaże, że Korekta nie może być stosowana), 
Finansujący stosuje Korektę obliczoną zgodnie z § 11.

§6

Jeżeli w przypadku, o którym mowa § 5 bank centralny właściwy dla waluty Stopy Bazowej nie wskaże Stopy Alternatywnej, to Finansujący 
stosuje Stopę Alternatywną oraz Korektę stosowaną przez Kontrahenta Centralnego dla Wskaźnika odpowiadającego Stopie Bazowej.

§7

Jeżeli zastosowanie rozwiązania, o którym mowa w § 6 nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Finansującego, to w takim 
przypadku Finansujący jako Stopę Alternatywną stosuje stopę referencyjną banku centralnego właściwego dla waluty Stopy Bazowej, 
z uwzględnieniem § 8. W takim przypadku Finansujący stosuje Korektę obliczoną zgodnie z § 11.
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§8

1. Jeżeli po wystąpieniu Zdarzenia Regulacyjnego Finansujący, zgodnie ze sposobem postępowania opisanym w §§ 4-7, w miejsce 
Stopy Bazowej zastosował stopę referencyjną banku centralnego właściwego dla waluty Stopy Bazowej, a następnie uprawniony 
podmiot, o którym mowa w § 4 wyznaczył Zamiennik, to Finansujący będzie stosował Zamiennik oraz Korektę wyznaczoną przez 
ten podmiot. W takim przypadku § 3 stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli uprawniony podmiot, o którym mowa w ust. 1 nie wskaże Korekty (ani nie wskaże, że Korekta nie może być stosowana), 
to Finansujący stosuje Korektę obliczoną zgodnie z § 11.

§9

Zmiana metody obliczania Wskaźnika

Zmiana metody obliczania Stawki Bazowej ogłoszona przez Administratora, w tym Istotna Zmiana, nie stanowi Zdarzenia Regulacyjnego. 
W takim przypadku Finansujący stosuje Stopę Bazową, z uwzględnieniem zmiany metody jej obliczania.

§10

Czasowy Brak Publikacji Wskaźnika

W przypadku Czasowego Braku Publikacji Wskaźnika, Finansujący w tym okresie stosuje ostatnią dostępną wartość Stopy Bazowej 
sprzed dnia Czasowego Braku Publikacji Wskaźnika. Jeżeli w trakcie trwania Czasowego Braku Publikacji Wskaźnika nastąpi Zdarzenie 
Regulacyjne, zastosowanie będą miały rozwiązania przewidziane dla Zdarzenia Regulacyjnego opisane w Zasadach BMR.

§11

Korekta

1. Korekta jest wyliczana przez Finansującego zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.
2. W pierwszej kolejności Finansujący sprawdza, w które dni publikowana była zarówno Stopa Bazowa jak i Stopa Alternatywna, 

w okresie 125 dni roboczych przed dniem Zdarzenia Regulacyjnego (dni referencyjne) i ustala w ten sposób dni, z których dane 
będą podstawą dla obliczenia Korekty. Na potrzeby obliczenia Korekty Finansujący bierze pod uwagę wszystkie dni referencyjne. 
W sytuacji, w której Stopa Bazowa lub Stopa Alternatywna były publikowane krócej niż 125 dni roboczych, to dni stanowiących 
podstawę dla obliczenia Korekty będzie odpowiednio mniej.

3. Po ustaleniu dni referencyjnych, Finansujący oblicza różnicę pomiędzy Stopą Bazową a Stopą Alternatywną dla każdego z dni 
referencyjnych.

4. Finansujący oblicza średnią arytmetyczną z różnic, o których mowa w ust. 3, uzyskując w ten sposób wartość Korekty.
5. W zależności od tego, czy wynik dokonanych obliczeń będzie dodatni czy ujemny, to Stopa Alternatywna będzie podwyższana 

w przypadku wyniku dodatniego albo obniżana w przypadku wyniku ujemnego o wartość skalkulowanej Korekty.
6. Każde wystąpienie Zdarzenia Regulacyjnego powoduje, że Finansujący oblicza Korektę i tak obliczoną Korektę każdorazowo dodaje 

do Stopy Alternatywnej.

§12

Informacje

1. Finansujący informuje, że zgodnie z BMR:
a. w zakresie dotyczącym Istotnej Zmiany Administrator:

i. na podstawie posiadanego zezwolenia jest uprawniony do wprowadzenia zmian w metodzie opracowywania Wskaźnika 
w trybie określonym w dokumentacji Wskaźnika, która publikowana jest na stronie internetowej Administratora,

ii. przed wprowadzeniem zmian metody opracowywania Wskaźnika przeprowadza proces konsultacji publicznych, w trakcie 
których określa zakres proponowanych zmian i ich uzasadnienie;

b. w zakresie dotyczącym Zdarzenia Regulacyjnego Administrator:
i. na podstawie posiadanego zezwolenia może zaprzestać w sposób trwały opracowywania Wskaźnika w trybie określonym 

w dokumentacji Wskaźnika publikowanej na stronie internetowej Administratora, z zastrzeżeniem przewidzianych w tym 
zakresie uprawnień organów nadzoru wynikających z art. 21 oraz art. 23 BMR,

ii. może podjąć decyzję o zaprzestaniu opracowywania Wskaźnika z powodów rynkowych (w szczególności, gdy: dane wykorzy-
stywane do opracowywania Wskaźnika przestały być reprezentatywne dla rynku lub realiów gospodarczych, których pomiar 
jest celem Wskaźnika; Administrator zakończył działalność polegającą na opracowywaniu Wskaźnika);

iii. przed zaprzestaniem opracowywania Wskaźnika przeprowadza proces konsultacji publicznych, w ramach których określa 
datę, od której zamierza zaprzestać opracowywania Wskaźnika.

2. W razie wystąpienia Zdarzenia Regulacyjnego, Finansujący przekaże Korzystającemu informację dotyczącą:
a. zastosowanej Stopy Alternatywnej oraz jej wartości,
b. zastosowanej Korekty oraz jej wartości,
c. Dnia Zamiany.
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3. Informacje, o których mowa w ust. 2, Finansujący przekaże Korzystającemu:
a. posiadającemu dostęp do eBOK-a lub innego elektronicznego kanału o podobnych funkcjonalnościach, który Finansujący udostępni 

Korzystającemu – poprzez eBOK lub taki inny kanał,
b. niemającemu dostępu do usługi wskazanej w lit. a), lecz posiadającemu adres e-mail, udostępniony Finansującemu – na adres e-mail
c. listownie, na adres korespondencyjny – w pozostałych przypadkach.

4. Finansujący publikuje informacje na temat Wskaźników, w tym również informacje, o których mowa w ust. 2 oraz informacje 
o stopach referencyjnych banków centralnych właściwych dla waluty Stopy Bazowej na stronie internetowej Finansującego”.

§ 2

1. W przypadku, gdy, stanowiące załącznik do Umowy, Ogólne Warunki Umowy Leasingu/Najmu, zawierają postanowienia dotyczące 
zasad postępowania w przypadku braku publikacji lub istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego, Strony postanawiają uchylić je 
w całości, o ile nie są tożsame z treścią zawartą w § 1.

2. W przypadku, gdy Ogólne Warunki Umowy Leasingu/Najmu zawierają postanowienia tożsame w treści z postanowieniami załącznika 
zawartego w § 1, załącznika, o którym mowa w § 1 nie wprowadza się do Umowy.

§ 3

1. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.
3. W przypadku, gdy niniejszy aneks został podpisany własnoręcznymi podpisami Stron datą jego zawarcia jest data złożenia ostatniego 

podpisu pod niniejszym dokumentem. W takim przypadku, aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze Stron. W przypadku, gdy niniejszy aneks został podpisany przy wykorzystaniu kwalifikowanych podpisów elektro-
nicznych zostanie on zawarty z chwilą złożenia na nim przez każdą ze Stron wszystkich wymaganych kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych oraz wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby każda ze Stron mogła zapoznać 
się z jego treścią. W takim przypadku obowiązuje jedna wersja aneksu, dostępna dla każdej ze Stron.

Za Finansującego

(data, pieczątki imienne i podpisy osób upoważnionych)

Za Korzystającego

(data, pieczątki imienne i podpisy osób upoważnionych)

NIP Korzystającego
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Dlaczego proponujemy aneks?
• Proponowane zmiany wynikają z tzw. rozporządzenia BMR1, które reguluje obszar wskaźników referencyjnych. Geneza tego 

rozporządzenia wiąże się z kryzysem finansowym z lat 2008-2009 oraz stwierdzonymi nadużyciami, związanymi z opracowywaniem 
stawki referencyjnej LIBOR. Wskutek tych zdarzeń na forum europejskim rozpoczęły się prace nad zmianą metodologii opracowywania 
wskaźników referencyjnych. Celem rozporządzenia BMR jest zapewnienie przejrzystości, rzetelności i wiarygodności wskaźników 
referencyjnych stosowanych na terenie Unii Europejskiej oraz wzmocnienie ochrony konsumentów.

• W oparciu o rozporządzenie BMR przygotowaliśmy klauzulę awaryjną, która dotyczy wskaźników referencyjnych stosowanych 
w Państwa umowach leasingu/najmu (np.WIBOR, EURIBOR), z uwzględnieniem których obliczana jest wysokość rat leasingowych/
czynszu z tytułu najmu („Zasady BMR”). Proponowane zapisy uwzględniają również temat ryzyka związanego z możliwością 
zaprzestania publikacji lub ogłoszenia istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego, w szczególności opisują zasady postępowania 
w razie wystąpienia takiego zdarzenia.

Co jest celem aneksu?
• Dodanie Zasad BMR do umowy lub zaktualizowanie dotychczasowej klauzuli awaryjnej.

• Zapewnienie pełnej transparentności dotyczącej sposobu wykonywania umowy również na wypadek istotnej zmiany lub zaprzestania 
opracowywania wskaźnika referencyjnego.

• Spełnienie przez Millennium Leasing takich analogicznych wymogów które stosowane są wobec banków, a które wynikają z art. 
28 ust. 2 Rozporządzenia BMR1.

• W przypadku firm, które prowadzą rachunkowość w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości od 1.01.2021 r. 
standardy rachunkowe nr 4, 7, 9, 16 i 39 wymagają uwzględnienia w zapisach rachunkowych wpływu realizowanej reformy IBOR. 
Przepisy te dotyczą wszystkich instrumentów finansowych, w których stawki referencyjne w wyniku reformy zastąpione byłyby 
przez stopy alternatywne.Taka zamiana wywiera bowiem wpływ na efektywne stopy zwrotu z tych instrumentów. Wprowadzenie 
klauzul awaryjnych poprzez aneksowanie umów leasingu pozwoli na obliczenie i uwzględnienie wymaganych ujawnień w księgach 
rachunkowych. Natomiast brak uregulowań umownych w zakresie zastępowania stawek referencyjnych stopami alternatywnymi 
uniemożliwi obliczenie tego wypływu.

Co zmienia aneks?
• Jeśli w przyszłości wystąpią określone i niezależne od Millennium Leasing zdarzenia opisane w Zasadach BMR, np. zniknie wskaźnik 

referencyjny, do ustalenia oprocentowania kredytu zastosowanie będą miały Zasady BMR.

• Pozostałe warunki umowy nie zmienią się. 

Co się stanie, jeśli nie podpiszę aneksu?
• Do umowy nie zostaną dodane Zasady BMR

• Jeśli umowa zawiera już tryb postępowania na wypadek istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego, 
wiążące pozostaną dotychczasowe postanowienia umowy.

Co w przypadku, gdy wskaźnik referencyjny zniknie?
Jeśli w przyszłości wskaźnik referencyjny wskazany w umowie nie będzie mógł być dalej stosowany (np. w wyniku zaprzestania 
opracowywania tego wskaźnika) możliwe są następujące scenariusze:

• w przypadku gdy umowa zawiera klauzulę awaryjną – zostanie zastosowany tryb postępowania opisany w klauzuli awaryjnej

• w przypadku gdy umowa nie zawiera klauzuli awaryjnej lub odpowiedniej klauzuli awaryjnej w rozumieniu Rozporządzenia BMR, 
a Komisja Europejska lub krajowy organ wyznaczy zamiennik dla znikającego wskaźnika mający zastosowanie z mocy prawa – 
w miejsce dotychczasowego wskaźnika referencyjnego zostanie zastosowany zamiennik z korektą (o ile taka korekta zostanie 
wyznaczona przez właściwy organ)

• w przypadku gdy umowa nie zawiera klauzuli awaryjnej lub odpowiedniej klauzuli awaryjnej w rozumieniu Rozporządzenia BMR, 
a Komisja Europejska lub krajowy organ nie wyznaczy zamiennika, o którym mowa powyżej – dalszy sposób wykonywania umowy 
będzie uzależniony od treści konkretnej umowy zawartej z klientem oraz aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa sądów oraz 
stanowisk organów nadzoru.

O czym warto pamiętać?
Podpisanie aneksu jest bezpłatne.

Jak podpisać aneks?
Aneks może być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem własnoręcznym. W przypadku podpisania 
aneksu podpisem elektronicznym jego skan należy przesłać na adres aneksybmr@millenniumleasing.pl, natomiast w razie podpisania go 
podpisem własnoręcznym aneks należy odesłać na adres siedziby spółki: Millennium Leasing Sp. z o.o. ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa 
lub dostarczyć do wybranej placówki Millennium Leasing w całej Polsce.

1 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach 
finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.
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