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skan podpisanego Wniosku prosimy wysłać na adres mailowy: portalklienta@mleasing.pllub w wersji papierowej na adres:mLeasing sp. z o.o., ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź,z dopiskiem: „e-Wniosek”"
mLeasing Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000090905 posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-02-12-925, REGON 012527809, o kapitale zakładowy: 6 121 500 zł.	
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Oświadczenie/Wniosek
mLeasing Sp. z o.o. 
ul. Ks. I. Skorupki 5
00-963 Warszawa
W imieniu (proszę uzupełnić dane firmowe): 
Nazwa:
Adres:
NIP:
zwanym dalej Klientem oświadczam, że:
Usługa Faktur Elektronicznych z dostępem do Portalu Klienta mLeasing
Akceptuję wystawiane przez mLeasing faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów prawao podatku od towarów i usług. Proszę o wystawianie dokumentów rachunkowych, w tym faktur, w formie elektronicznej i udostępnianie ich na Portalu Klienta zgodnie z Regulaminem. Wskazuję adres e-mail do obsługi Faktury elektronicznej oraz numer telefonu do aktywacji usługi na Portalu Klienta:
adres e-mail :
nr tel. kom. do obsługi haseł SMS:
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i akceptuję następujące postanowienia:

mLeasing udostępni Klientowi ww. usługę, o czym poinformuje go na wskazany powyżej adres e-mail. Uruchomienie usługi udostępnienia Portalu oraz  udostępniania faktur elektronicznych (na Portalu Klienta oraz w formie załącznika na wskazany e-mail) do wszystkich zawartych umów wymaga akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, a w przypadku Klienta wnioskującego o założenie konta na Portalu, wymaga również aktywacji konta. Klient może zrezygnować z ww. usług w każdym czasie. Akceptacja faktur elektronicznych przez Klienta nie pozbawia mLeasing prawa do wystawiania i przesyłania Klientowi dokumentów rachunkowych w tradycyjnej papierowej formie. Do świadczonych przez mLeasing ww. usług elektronicznych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, dostępnego na stronie: https://online.mleasing.pl

Klient, który wskaże w Portalu Klienta adres e-mail do przesyłania faktur elektronicznych przyjmuje do wiadomości i oświadcza iż godzi się na to, że faktura będzie wysyłana otwartym e-mailem (bez szyfrowania) na wskazany przez niego adres e-mail. Ze względów bezpieczeństwa zalecanym przez mLeasing sp. z  o.o. kanałem odbioru faktur elektronicznych jest ich pobranie bezpośrednio z Portalu. Klient w każdej chwili może zrezygnować z opcji otrzymywania faktur elektronicznych na adres e-mail i poprzestać jedynie na możliwości udostępnienia ich poprzez Portal. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych z umowy w celu jego autoryzacji. Podany adres e-mail do obsługi faktur elektronicznych może być przez klienta modyfikowany w konfiguracji Portalu Klienta. Warunkiem pozytywnego przetworzenia wniosku jest podanie prawidłowych danych
Czytelny podpis Klienta zgodnie z reprezentacją
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