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C. WNIOSEK O PRZEJĘCIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ
     WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY LEASINGU (WYPEŁNIA PRZEJMUJĄCY)

I DANE PRZEJMUJĄCEGO

Dane firmy i osoby kontaktowej
Nazwa / Firma

Aktualna forma prawna Data rozpoczęcia działalności (dd-mm-rrrr) PKD Liczba zatrudnionych

NIP REGON Nr KRS / wpisu do ew. gosp. (jeśli nadany) Rachunek w Banku Millennium*

   TAK     NIE

Opis prowadzonej działalności

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko) E-mail Telefon

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko) E-mail Telefon

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko) E-mail Telefon

Adres siedziby ADRES KORESPONDENCYJNY      Taki sam jak adres siedziby
Ulica Nr domu Nr lokalu Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod Miasto Kod Miasto 

Dane reprezentantów / poręczycieli
Imię i nazwisko Adres zameldowania Status osoby*

  Reprezentant
  Właściciel 
  Poręczyciel

Nr dowodu osobistego Miejsce zamieszkania*

 w Polsce      poza terytorium Polski

Stan cywilny*

   Wolny

   Zw. małżeński (wspólność majątkowa)

   Zw. małżeński (rozdzielność)
PESEL

Imię i nazwisko Adres zameldowania Status osoby*

  Reprezentant
  Właściciel 
  Poręczyciel

Nr dowodu osobistego Miejsce zamieszkania*

 w Polsce      poza terytorium Polski

Stan cywilny*

   Wolny

   Zw. małżeński (wspólność majątkowa)

   Zw. małżeński (rozdzielność)
PESEL

Imię i nazwisko Adres zameldowania Status osoby*

  Reprezentant
  Właściciel 
  Poręczyciel

Nr dowodu osobistego Miejsce zamieszkania*

 w Polsce      poza terytorium Polski

Stan cywilny*

   Wolny

   Zw. małżeński (wspólność majątkowa)

   Zw. małżeński (rozdzielność)
PESEL

Oświadczenie klienta o statusie przedsiębiorcy

Na dzień złożenia oświadczenia Klient jest:

  Mikroprzedsiębiorcą 1)

  Małym przedsiębiorcą 1)

  Średnim przedsiębiorcą 1) 
  Małą spółką o średniej kapitalizacji (small mid-cap) 2) 
  Spółką o średniej kapitalizacji (mid-cap) 3)

  Dużym przedsiębiorcą 4)

1) Mikro, mały lub średni przedsiębiorca oznacza przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014, str. 1)

2) Mała spółka o średniej kapitalizacji (small mid-cap) oznacza przedsiębiorcę wraz z przedsiębiorstwami, które kontroluje i przedsiębiorstwem, które sprawuje nad nim bezpośrednią 
lub pośrednią kontrolę (określoną zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE), spełniającego niżej wskazane warunki:
• zatrudnia łącznie nie więcej niż 499 pracowników
• jego roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa - 86 mln EUR
• niebędący mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, o którym mowa w pkt. 1 Oświadczenia

3) Spółka o średniej kapitalizacji (mid-cap) oznacza przedsiębiorcę wraz z przedsiębiorstwami, które kontroluje i przedsiębiorstwem, które sprawuje nad nim bezpośrednią lub 
pośrednią kontrolę (określoną zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE), spełniającego niżej wskazane warunki:
• zatrudnia łącznie nie więcej niż 3000 pracowników
• niebędący mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, o którym mowa w pkt. 1 Oświadczenia oraz małą spółką o średniej kapitalizacji (small mid-cap)

4) Duży przedsiębiorca oznacza przedsiębiorcę innego niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca, mała spółka o średniej kapitalizacji (small mid-cap), spółka o średniej kapitalizacji 
(mid-cap)

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Millennium Leasing o zmianie statusu.
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C. WNIOSEK O PRZEJĘCIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ
     WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY LEASINGU (WYPEŁNIA PRZEJMUJĄCY)

II. OŚWIADCZENIE KLIENTA O PRZYCHODACH 
Rok obrachunkowy Liczba m-cy r. obr Przychody (w tys. PLN) Koszty (w tys. PLN) Dochód (w tys. PLN)

Sposób prowadzenia księgowości *

 we własnym zakresie             przez zewnętrzne biuro rachunkowe

Forma prowadzenia księgowości

   Pełna księg.    Książka przych. i rozch.     Ryczałt ewid.    Karta podatkowa

Dane teleadresowe biura rachunkowego

III. PRZEDMIOT LEASINGU
Numer przejmowanej umowy leasingu Proponowana data przejęcia umowy leasingu

Nazwa Marka Model Typ

Adres instalacji / garażowania Miejsce instalacji własnością wnioskodawcy *

  TAK       NIE

IV. ZABEZPIECZENIE PRAWNE
Weksel własny in blanco + deklaracja wekslowa

Możliwe dodatkowe zabezpieczenia prawne

Z chwilą przejęcia praw i obowiązków z Umowy leasingu z Korzystającego na Przejmującego:
• Przejmujący zobowiązuje się do zwrotu Millennium Leasing sp. z o.o. wszelkich kosztów związanych z tym przejęciem, chyba że zobowiązanym do zwrotu tych kosztów był dotychczasowy Korzystający.
• W przypadku, gdy dotychczasowy Korzystający nie wypełni ciążącego na Nim obowiązku zwrotu Millennium Leasing ww. kosztów, Przejmujący zobowiązuje się do zwrotu Millennium Leasing sp. z o.o. tych 

kosztów na pisemne wezwanie Millennium Leasing sp. z o.o.
W przypadku, gdy przedmiot leasingu ubezpieczany jest przez Korzystającego, Przejmujący zobowiązuje się dostarczyć certyfikat / polisę ubezpieczeniową uwzględniającą dokonane zmiany w terminie uzgodnionym z Finansującym.

* Zaznacz właściwe
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C. WNIOSEK O PRZEJĘCIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ
     WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY LEASINGU (WYPEŁNIA PRZEJMUJĄCY)

V. OŚWIADCZENIA

1. Wybór przedmiotu leasingu został dokonany przeze mnie/nas.
2. Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości i akceptuję/my, że złożenie niniejszego 

wniosku oraz innych wypełnionych i podpisanych przeze mnie/nas jednostronnie 
dokumentów nie jest jednoznaczne z ich zaakceptowaniem przez Millennium Leasing 
sp. z o.o.

3. Klient oświadcza, iż nie zostało wszczęte ani nie toczy się przeciwko niemu żadne 
postępowanie  upadłościowe, likwidacyjne ani restrukturyzacyjne oraz, że nie znajduje 
się w procesie restrukturyzacji lub windykacji w banku lub w instytucji finansowej, 
w tym w spółce leasingowej spoza Grupy Millennium lub od zakończenia procesu 
restrukturyzacji lub windykacji nie minęło 12 m-cy.

4. Klient oświadcza, iż w dokumentach statutowych   występują/  nie występują* 
ograniczenia co do  zaciągania zobowiązań lub do obciążania majątku firmy.

5. W celu związanym z niniejszym wnioskiem, jego rozpatrzeniem, a także w celu 
związanym z przejęciem praw i zobowiązań wynikających z umowy i wykonaniem 
umowy leasingu, Klient wyraża zgodę na porozumiewanie się i wymianę dokumentów 
pocztą elektroniczną.

6. Klient upoważnia Bank Millennium S.A. (Bank) do przekazywania Millennium 
Leasing sp. z o.o. na jej wniosek informacji dotyczących posiadanego/nych przez 
Klienta rachunku/ów w Banku, innych produktów bankowych (kredytów, pożyczek) 
stanu zaległości wobec Banku, nadanego przez Bank ratingu, zajęć komorniczych 
wierzytelności z tytułu umowy/ów rachunku bankowego lub innych ,umów zawartych 
z Bankiem, obrotów realizowanych na rachunku/ach w Banku lub w ramach 
współpracy z Bankiem, a także wszelkich dokumentów dotyczących Klienta oraz 
prowadzonej przeze Klienta działalności gospodarczej, w tym również o innych 
czynnościach bankowych objętych tajemnicą bankową, będących w posiadaniu Banku, 
w celu dokonania oceny zdolności Klienta do wykonywania zobowiązań wynikających 
z umów leasingu (zdolności kredytowej) lub w celu związanym z wykonaniem umowy 
leasingu, a także w celu ustalania zaangażowania wobec grupy Banku Millennium S.A.

7. Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo 
bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 oraz art. 24 ust. 1 ustawy 
z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych (tj. Dz.U.2018 poz. 470 ze zm.) Klient   upoważnia Millennium 
Leasing sp. z o. o., do pozyskania danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej 
S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) w zakresie niezbędnym do dokonania 
oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, za pośrednictwem 
biur informacji gospodarczej, w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku 
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, 
z którymi Millennium Leasing sp. z o. o. zawarła umowę o ujawnianie informacji 
gospodarczych (dalej: „biuro informacji gospodarczej”), a także do pozyskiwania 
informacji gospodarczych z biur informacji gospodarczej, gromadzonych bezpośrednio 
przez te biura. Jednocześnie upoważniam Millennium Leasing do pozyskania z biura 
informacji gospodarczej informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do 
biura informacji gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Millennium Leasing sp. 
z o.o. oraz Bank Millennium S.A. lub wskazane osoby trzecie działające na ich zlecenie 
mogą przeprowadzić wizję lokalną siedziby bądź zakładu przedsiębiorstwa Klienta, 
gdy okaże się to konieczne w związku ze złożeniem niniejszego wniosku i celem jego 
rozpatrzenia, na co Klient wyraża zgodę.

8. Klient oświadcza, iż wszystkie podane przez niego dane i informacje są zgodne z prawdą 
a złożone dokumenty w związku z przejęciem praw i obowiązków wynikających 
z umowy leasingu są oryginalne lub zgodne z oryginałem i aktualne, a także wyraża 
zgodę na weryfikację przez Millennium Leasing sp. z o.o., Bank oraz podmioty zależne 
i stowarzyszone z Bankiem danych i informacji oraz przekazanych lub złożonych 
dokumentów. Klient w szczególności oświadcza, że dane w odpisie z KRS/zaświadczeniu 
o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gosp./ zaświadczeniu o wpisie w CEIDG 
(w formie dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG), 
złożonym w Millennium Leasing sp. z o.o. powyżej, są aktualne.

9. Klient oświadcza, iż jest przedsiębiorcą uprawnionym do otrzymywania faktur VAT 
oraz, że  jest/   nie jest* podatnikiem podatku VAT oraz, że posiada wszystkie 
licencje, koncesje i zezwolenia wymagane do prowadzenia jej działalności.

10. Klient wnosi o utworzenie indywidualnego konta umożliwiającego dostęp do danych 
Klienta w serwisie eBOK Millennium Leasing sp. z o. o. Klient wyraża zgodę na 
wysłanie na adres poczty elektronicznej, podany w części I wniosku, wiadomości 
aktywacyjnej zawierającej instrukcje, której prawidłowe wykonanie oraz akceptacja 
„Regulaminu korzystania z serwisu eBOK Millennium Leasing sp. z o.o.” pozwolą na 
pełną aktywację indywidualnego konta Klienta w serwisie eBOK

Zgody na otrzymywanie informacji handlowych. 
Każdą z udzielonych poniżej zgód można wycofać w dowolnym czasie poprzez złożenie 
dyspozycji w Placówce wybranej Spółki, a także: 

1. w przypadku Millennium Leasing sp. z o.o. („Millennium Leasing”): koresponden-
cyjnie na adres Millennium Leasing sp. z o.o., ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa 
lub pocztą elektroniczną na adres: iod@millenniumleasing.pl,

2. w przypadku Bank Millennium S.A. („Bank Millennium”): przez telefon, w 
Millenet lub Aplikacji mobilnej. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
przed wycofaniem zgody.

11. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych firm współpracujących
Wyrażenie poniższej zgody uprawnia Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu przekazywania Ci 
informacji handlowych firm współpracujących z Millennium Leasing sp. z o.o.. Lista 
takich firm znajduje się na stronie www.millennium-leasing.pl/ochrona-danych.

  Wyrażam zgodę /   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Millennium 
Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podanych przeze mnie danych osobowych 
w celu przekazywania przez Millennium Leasing informacji dotyczących produktów 
i usług firm współpracujących z Millennium Leasing.

12. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych przez kanały elektroniczne
Wyrażenie poniższej zgody uprawnia zaznaczoną przez Ciebie Spółkę do przesyłania 
informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wskazanych poniżej 
kanałów komunikacji. Tymi kanałami będziesz otrzymywał   informacje dotyczące 
produktów i usług zaznaczonej Spółki, a jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i 
usług firm współpracujących z zaznaczoną Spółką, kanałami tymi będziesz otrzymywał 
także informacje dotyczące tych firm. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od:

     Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

     Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

informacji handlowych lub marketingowych poprzez internetowy moduł systemu 
obsługi klientów dostępny przez stronę internetową (dla Banku Millennium – usługa 
bankowości elektroniczne, Millenet; dla Millennium Leasing - eBOK), aplikacje mobilne, 
SMS, pocztę elektroniczną, czat oraz wideorozmowy, a w przypadku Banku Millennium 
– również przez Kanał bankomatowy.

13. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych przez telefon
Wyrażenie poniższej zgody uprawnia zaznaczoną przez Ciebie Spółkę do 
przekazywania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem połączenia 
telefonicznego i automatycznych systemów wywołujących. Tymi kanałami będziesz 
otrzymywał   informacje dotyczące produktów i usług zaznaczonej Spółki, a jeżeli 
wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośred-
niego dotyczącego produktów i usług firm współpracujących z zaznaczoną Spółką, 
kanałami tymi będziesz otrzymywał także informacje dotyczące tych firm. 

Wyrażam zgodę na używanie przez:

    Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

    Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
połączenia telefonicznego oraz automatycznych systemów wywołujących (IVR) w 
celu przekazywania komunikatów głosowych w ramach marketingu bezpośredniego

14. Klient oświadcza, iż :
1) wskazane powyżej osoby do kontaktu oraz podane przy nich służbowe numery 

telefonów i adresy e-mail uważa za właściwe do kontaktu oraz przekazywania 
i otrzymywania korespondencji pomiędzy Millennium Leasing sp. z o.o. i Klientem,

2) jest uprawniony do przekazania Millennium Leasing sp. z o.o. danych 
dotyczących wskazanych powyżej osób do kontaktu oraz danych dotyczących 
pozostałych osób wymienionych w niniejszym dokumencie.  
Jednocześnie Klient zobowiązuje się, że poinformuje osoby wskazane w niniejszym 
dokumencie oraz inne osoby wymienione przez Klienta odrębnie do realizacji 
określonych czynności na podstawie i w zakresie zawieranych w przyszłości umów 
oraz składanych dyspozycji, że: 

a) ich dane osobowe zostały przez Klienta przekazane Millennium Leasing sp. z o.o. 
wyłącznie w zakresie obejmującym kategorie danych jak: dane osobowe, dane 
kontaktowe, dane identyfikacyjne,

b) ich dane będą przetwarzane przez Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Żaryna 2a, w celu należytej realizacji umów zawartych 
z Klientem, na zasadach opisanych w otrzymanym od Millennium Leasing sp. 
z o.o. dokumencie „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
w Millennium Leasing sp. z o.o.” który Klient zobowiązuje się przekazać ww. 
osobom.

Klient oświadcza, że      zalega     nie zalega * z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz, że nie zostało wszczęte ani nie toczy się 
przeciwko niemu żadne postępowanie sądowe ani egzekucyjne.

Klient korzysta z wakacji kredytowych w ramach COVID-19

    TAK      NIE

* Zaznacz właściwe
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C. WNIOSEK O PRZEJĘCIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ
     WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY LEASINGU (WYPEŁNIA PRZEJMUJĄCY)

VI. LIMIT LEASINGOWY

Millennium Leasing informuje, iż w ramach  oceny niniejszego wniosku może określić maksymalny poziom finansowania, z którego może skorzystać klient  („LIMIT LEASINGOWY”). 
Przyznanie możliwości skorzystania z LIMITU LEASINGOWEGO,  pozwala na zastosowanie uproszczonej procedury oceny zgłoszeń dotyczących umów leasingu w ramach limitu 
i w okresie jego ważności. Nie stanowi natomiast po stronie Millennium Leasing zobowiązania do zawierania umów leasingu, w tym także w ramach limitu, o którym mowa powyżej.

W przypadku przyznania i wykorzystywania LIMITU LEASINGOWEGO Klient zobowiązuje się  do niezwłocznego informowania w formie pisemnej Millennium Leasing o wszelkich 
zmianach w zakresie dotyczącym  oświadczeń i informacji zawartych w niniejszym dokumencie,  w szczególności w oświadczeniu dotyczącym beneficjenta rzeczywistego. Klient 
przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż w przypadku  nie poinformowania Millennium Leasing o takich zmianach, Millennium Leasing będzie przyjmował, iż wszelkie oświadczenia 
złożone  w niniejszym dokumencie, a także  wszelkie przekazane przez niego informacje pozostają ważne i aktualne na użytek oceny każdego zgłoszenia dotyczącego zawarcia 
umowy leasingu w ramach przyznanego limitu oraz w związku z  realizacją takiej umowy, która w ramach tego limitu zostanie zawarta.

VII. PODPIS PRZEJMUJĄCEGO

Millennium Leasing sp. z o.o.  informuje, że przekazała dokument „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Millennium Leasing sp. z o.o.”, a Klient 
potwierdza niniejszym otrzymanie tego dokumentu.

Data Pieczęć wnioskodawcy

Miejscowość

Podpis wnioskodawcy

VIII. DANE PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK

Przyjmujący wniosek (ID lub Xnuc Doradcy Biznes) Punkt sieci handlowej ML (nr placówki BM)

Potwierdzam zgodność informacji podanych przez Klienta 
z dokumentami złożonymi wraz z wnioskiem

Imię i nazwisko kierującego wniosek (czytelny podpis)
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