R. WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJÊ UMOWY LEASINGU

I. KLIENT / KORZYSTAJ¥CY
Nazwa / Firma
Liczba zatrudnionych osób

REGON

II. WNIOSKOWANE WARUNKI RESTRUKTURYZACJI
Dotyczy umów leasingu (wpisaæ numery umów do restrukturyzacji)

Obni¿enie rat (od raty - do raty, ew. kwota lub procent obni¿enia)

Zmiana okresu trwania umowy * (o ile miesiêcy)

Zmiana struktury rat - sezonowoœæ * (podaæ miesi¹ce)

Wyd³u¿enie

Skrócenie

Niskie

Wysokie

Powód restrukturyzacji i wyjaœnienie ewentualnych opóŸnieñ w sp³atach rat

Podjête i planowane dzia³ania restrukturyzacyjne
Restrukturyzacja maj¹tku trwa³ego (np. sprzeda¿, wynajem, wymiana taboru, inne) *
Nieruchomoœci
Œrodki transportu
Park maszynowy
Inne
Szczegó³owa informacja do wyborów powy¿ej (obowi¹zkowa)

Restrukturyzacja zobowi¹zañ*
Kredytowe

Leasingowe

Podatkowe

US

ZUS

Handlowe

Szczegó³owa informacja do wyborów powy¿ej (obowi¹zkowa)

Pozosta³e *

Nowe finansowanie (kredyty, leasingi, po¿yczki)
Koszty osobowe (np. zwolnienia pracowników, zmniejszenie wynagrodzeñ)

Inne koszty dzia³alnoœci (np. administracyjne, marketing, logistyka, ubezpieczenia)

Wspó³praca z dostawcami (np. zmiana zakresu wspó³pracy, wyd³u¿enie terminów p³atnoœci, wynegocjowane rabaty, nowi dostawcy)
Wspó³praca z odbiorcami (np. zmiana zakresu wspó³pracy, skrócenie terminów p³atnoœci, zwiêkszenie stawek, nowi odbiorcy)

Inne

Szczegó³owa informacja do wyborów powy¿ej (obowi¹zkowa)

Proponowane dodatkowe zabezpieczenia maj¹tkowe

III. OŒWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Oœwiadczenie o braku / stanie zaleg³oœci wobec innych instytucji finansowych
Oœwiadczam, ¿e *
nie zalegam z jakimikolwiek p³atnoœciami wobec banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych
zalegam z p³atnoœciami na rzecz banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych
Nazwa finansuj¹cego

Kwota zaleg³oœci

Wspó³praca od kiedy
okres przeterminowania (najstarsza zaleg³oœæ)

1.

2.
3.
4.
5.

* Zaznacz w³aœciwe
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R. WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJÊ UMOWY LEASINGU
Pozosta³e oœwiadczenia
Zaleg³oœci z p³atnoœciami na US i ZUS*
TAK
NIE

Kwota zaleg³oœci (jeœli istniej¹)

Zaleg³oœci na rzecz (jeœli istniej¹)

Prowadzone postêpowania*
Nie zosta³o wszczête ani nie toczy siê przeciwko mnie / nam ¿adne postêpowanie upad³oœciowe, likwidacyjne ani uk³adowe, lub
Zosta³o wszczête, toczy siê przeciwko mnie / nam postêpowanie upad³oœciowe, likwidacyjne lub uk³adowe
Nie zosta³o wszczête ani nie toczy siê przeciwko mnie / nam ¿adne postêpowanie s¹dowe ani egzekucyjne, lub
Zosta³o wszczête, toczy siê przeciwko mnie / nam postêpowanie s¹dowe lub egzekucyjne.

1. Przyjmujê / przyjmujemy do wiadomoœci, ¿e z³o¿enie niniejszego wniosku i innych wype³nionych i podpisanych
przeze mnie / nas jednostronnie dokumentów nie jest jednoznaczne z ich zaakceptowaniem przez Millennium
Leasing sp. z o.o. oraz ¿e Millennium Leasing sp. z o.o. mo¿e odrzuciæ wniosek bez podania przyczyny.
Przyjmujê/przyjmujemy do wiadomoœci, ¿e do czasu podpisania aneksu do ³¹cz¹cej / ych mnie / nas z Millennium
Leasing sp. z o.o. postanowieñ umowy / umów leasingu przez obie strony, dotychczasowe warunki umowy / umów
leasingu pozostaj¹ niezmienione. Millennium Leasing sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyst¹pienia
do zawarcia aneksu i z³o¿enia pod tym dokumentem podpisów bez podania przyczyny.
wystêpuj¹
2. Klient oœwiadcza, i¿ w dokumentach statutowych
zaci¹gania zobowi¹zañ lub do obci¹¿ania maj¹tku firmy.

nie wystêpuj¹* ograniczenia co do

3. Klient wyra¿a zgodê na porozumiewanie siê i wymianê dokumentów poczt¹ elektroniczn¹ oraz oœwiadcza,
i¿ jest w pe³ni œwiadomy ryzyk zwi¹zanych z porozumiewaniem siê za pomoc¹ poczty elektronicznej i nie bêdzie
zg³aszaæ ¿adnych roszczeñ z tego tytu³u w stosunku do Millennium Leasing sp. z o.o.
4. Klient upowa¿nia Bank Millennium S.A.(Bank) do przekazywania Millennium Leasing sp.z o.o. na ich wniosek
informacji dotycz¹cych posiadanego/nych przez Klienta rachunku/ów w Banku, nadanego przez Bank ratingu, zajêæ
komorniczych wierzytelnoœci z tytu³u umowy/ów rachunku bankowego, obrotów realizowanych na rachunku/ach w
Banku.
5. Klient oœwiadcza, i¿ wszystkie podane przez niego dane i informacje s¹ zgodne z prawd¹ a z³o¿one dokumenty
w zwi¹zku z zawarciem umowy leasingu s¹ oryginalne lub zgodne z orygina³em i aktualne, a tak¿e wyra¿a zgodê
na weryfikacjê przez Millennium Leasing sp. z o.o., Bank Millennium S.A. oraz podmioty zale¿ne i stowarzyszone z
Bankiem Millennium S.A. danych i informacji oraz przekazanych lub z³o¿onych dokumentów.
6. Klient przyjmuje do wiadomoœci, ¿e wszelkie oœwiadczenia i zgody objête niniejszym wnioskiem pozostaj¹ wa¿ne i
skuteczne wobec nastêpców prawnych Millennium Leasing sp. z o.o., Banku Millennium S.A. oraz podmiotów
zale¿nych i stowarzyszonych z Bankiem.

IV. PODPIS WNIOSKODAWCY
Data

Pieczêæ wnioskodawcy

Miejscowoœæ
Podpis wnioskodawcy

V. DANE PRZYJMUJ¥CEGO WNIOSEK
Przyjmuj¹cy wniosek (ID lub Xnuc Doradcy Biznes)

Punkt sieci handlowej ML (nr placówki BM)
Imiê i nazwisko kieruj¹cego wniosek (czytelny podpis)

Potwierdzam zgodnoœæ informacji podanych przez Klienta
z dokumentami z³o¿onymi wraz z wnioskiem

* Zaznacz w³aœciwe
Obowi¹zuje od 10.2011r.

(R) strona 2/2

