
Wniosek o zmianę harmonogramu płatności rat leasingowych w związku z COVID

Dane teleadresowe Korzystającego: mLeasing Sp. z o.o.
ul. Ks. I. Skorupki 5
00-963 WarszawaNazwa: 

Adres: 

Osoba do kontaktu: 

Tel. / fax / e-mail: 

Dotyczy Umowy Leasingu nr 

I. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę dotychczasowego harmonogramu płatności do Umowy Leasingu jw.:

II.

Miejscowość: Data (dd/m-c/rok)    /   /  Podpis: 

Informacje dla korzystającego: 
wypełniony i podpisany wniosek prosimy przesłać emailem do opiekuna handlowego, (jeżeli nie masz kontaktu do opiekuna prześlij wniosek na adres 
zmianaumowy@mleasing.pl) oraz pocztą na adres: mleasing Sp. z o.o., Wydział Obsługi Umów Aktywnych, ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

Zachęcamy do przejścia na eFakturę przed złożeniem wniosku Aktywuj ją samodzielnie, bez naszego udziału uwzględniając oszczędność czasu i obecne 
problemy z pocztą tradycyjną. Wypełnij samodzielnie ankietę na stronie: https://online.mleasing.pl/Register
Po pozytywnej weryfikacji dostaniesz maila z linkiem aktywującym Portal Klienta z eFakturą oraz SMS-a z hasłem startowym. Po akceptacji Regulaminu faktury 
będziemy przesyłać do Ciebie na Portal Klienta oraz na wskazany e-mail.

UWAGA 
Jeśli chcesz aneksować umowę leasingu dotyczącą samochodu osobowego, którą zawarłeś do 31 grudnia 2018 skonsultuj tę zmianę ze swoją 
obsługą księgową lub urzędem skarbowym. Aneksowanie tych umów może skutkować koniecznością opodatkowania używania samochodów 
osobowych w brzmieniu przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku (mniej korzystnych niż obowiązywały do 31 grudnia 2018).

Uzasadnienie wpływu COVID na spłatę rat lesingowych 

Obniżenie 6-ciu kolejnych rat do minimalnego oferowanego poziomu

Obniżenie 6-ciu kolejnych rat do minimalnego oferowanego poziomu i wydłużenie harmonogramu o 6 miesięcy*

* możliwość wydłużenia harmonogramu zależy od indywidualnych parametrów umowy i będzie rozpatrywana indywidualnie

NIP: 
...............

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

mLeasing Sp. z.o.o. z siedzib  w Warszawie, ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa, zarejestrowany przez S d Rejonowy 
dla m. st. Warszawy, XII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS 0000090905, posiadaj cy 
numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-02-12-925; REGON 012527809, o kapitale zak adowym: 6.121.500 z . 
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