Wniosek o czynności
w Wydziale Komunikacji
Wypełniony wniosek należy przesłać:
- skan na adres e-mail*: realizacja@millenniumleasing.pl
- oryginał 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 (wybierz opcję 5).

I.

DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

Nazwa firmy: ____________________________________________________________________________________________________

NIP

-

-

-

Nr telefonu

_______________________________________________________________________________________________________________
Adres e-mail
2.

Wybierz czynność, o którą wnioskujesz

a) wniosek dotyczy:
w
 ydania wniosku po odbiór upoważnienia na odbiór dowodu rejestracyjnego
wydania trzeciej tablicy rejestracyjnej
zatrzymanego przez policję			
przerejestrowania pojazdu
wpisu haka do dowodu rejestracyjnego
wpisu instalacji gazowej do dowodu rejestracyjnego
wpisania VATu do dowodu rejestracyjnego
wymiany stacyjki
inne: ________________________________________________________________________________________________________
b) wniosek dotyczy wydania wtórnika:
dowodu rejestracyjnego

nalepki na szybę

tablicy rejestracyjnej/tablic rejestracyjnych (niepotrzebne skreślić)

Ja niżej podpisana(y), świadoma(y) odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny za składanie fałszywych
zeznań, oświadczam, że oryginały zaznaczonych w punkcie 2. b) dokumentów, dla wskazanego poniżej pojazdu zostały utracone z powodu:
kradzieży

zagubienia

zniszczenia

inne: ________________________________________________________

Dotyczy umów leasingu o numerze:___________________________________________________________________________________
Numery rejestracyjne pojazdów: _____________________________________________________________________________________
Wybierz sposób dostarczenia dokumentów:
Odbiór osobisty

Pocztą na adres:

_______________________________________________________________________________
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

_______________________________________________________________________________
Miejscowość
Kod pocztowy

__________________________________________________
Miejscowość, data

__________________________________________________
Podpis składającego wniosek

Zapoznaj się z wykazem pozostałych wymaganych dokumentów do realizacji poszczególnych działań w Wydziale Komunikacji, dostępnym na stronie
www.millennium-leasing.pl w zakładce „Wydział Komunikacji”.
Konto Klienta zostanie obciążone opłatą dodatkową, zgodną z aktualną Tabelą Opłat Dodatkowych. W przypadku wystąpienia na koncie rat wynagrodzenia
jakichkolwiek zaległości, Millennium Leasing może wstrzymać do czasu ich uregulowania, realizację wniosku klienta.
* w
 ypełnij wniosek online w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK): www.ebok.millennium-leasing.pl. Jeśli nie posiadasz konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta,
a jesteś nim zainteresowany załóż na stronie internetowej: www.ebok.millenniumleasing.pl/zaloz-konto.

Formularz obowiązuje od dnia 20.03.2017 r.
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