
POLECENIE ZAPŁATY -  OŚWIADCZENIE KLIENTA

Klient wybiera polecenie zapłaty jako formę płatności należności na rzecz Santander Leasing S.A. 

Klient zobowiązany jest zwrócić Santander Leasing S.A. wszelkie koszty i prowizję bankowe 
poniesione przez Santander Leasing S.A., które wynikły z przyczyn leżących po stronie Klienta     
lub jego banku, w szczególności spowodowane cofnięciem polecenia zapłaty przez Klineta 
pomimo istnienia wymagalnych należności Santander Leasing S.A. Powyższe nie ogranicza 
Santander  Leasing S.A. w dochodzeniu odsetek za opóźnienie oraz realizacji innych uprawnień 
określonych umową leasingu/pożyczki, jako następstwa nieuregulowania należności Santander 
Leasing S.A. w umówionym terminie. W przypadku zmiany przez Klienta formy płatności 
należności na rzecz Santander Leasing S.A., Klient zobowiązany jest natychmiast poinformować 
o tym Santander Leasing S.A. oraz ponosi wszelkie koszty wywołane zaniechaniem lub
opóźnieniem w przekazaniu tej informacji.

Santander Leasing S.A. z siedzibą przy ul. Kolorowej 8, 60-198 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026084, NIP 521-12-95-779. 
Wysokość kapitału wpłaconego: 250 000 000 PLN.

Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolorowej 8 oraz 

str. 1

łączy umowa leasingu/pożyczki

DATA (dzień - miesiąc - rok) CZYTELNY PODPIS I STEMPEL KLIENTA

NUMER UMOWY

NAZWA KLIENTA
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Informacje i uwagi:
1. Zapłata należności w formie polecenia zapłaty zostanie zrealizowana przez Bank Dłużnika, jeżeli środki na pokrycie należności zostaną

zabezpieczone na rachunku bankowym Dłużnika od godziny 0:00 w dniu, w którym przypada termin wymagalności płatności z tytułu 
umowy leasingu/pożyczki. Zasilenie rachunku po tym terminie powoduje, że polecenie zapłaty nie zostanie zrealizowane.

2. Zapłata w formie polecenia zapłaty realizowana jest jednorazowo wyłącznie w całej kwocie płatności – należności wierzyciela. Nie są
realizowane płatności częściowe lub kilkakrotnie w danym dniu.

3. Zapłata należności w formie polecenia zapłaty zostanie zrealizowana przez Bank Dłużnika pod warunkiem, że:
a. ww. rachunek bankowy stanowi rachunek bieżący Dłużnika (Korzystającego/Pożyczkobiorcy – przedsiębiorcy),
b. ww. dane Dłużnika (Korzystającego/Pożyczkobiorcy) są zgodne z danymi posiadacza rachunku bieżącego w banku Dłużnika.

4. Dłużnik powinien sprawdzić i ustalić z bankiem prowadzącym na jego rzecz rachunek bankowy kolejność realizowania transakcji na jego
rachunku bankowym, aby zrealizowanie innej transakcji nie wyeliminowało możliwości wykonania polecenia zapłaty (należy zwrócić
uwagę na blokady środków z tytułu operacji kartami płatniczymi, Overnight).

5. Wierzyciel (Santander Leasing S.A.) składa dyspozycje realizacji płatności w formie polecenia zapłaty tylko raz, z datą realizacji 
w dniu, w którym przypada termin wymagalności danej płatności zgodnie z umową leasingu/pożyczki.

6. W przypadku nie zrealizowania zapłaty w formie polecenia zapłaty z jakichkolwiek przyczyn, Dłużnik (Korzystający/Pożyczkobiorca) 
ma obowiązek natychmiast dokonać zapłaty na rzecz Santander Leasing S.A. przelewem.

7. Dłużnik zobowiązany jest zwrócić Santander Leasing S.A. wszelkie koszty i prowizje bankowe, poniesione przez Santander Leasing S.A.,
które wynikły z przyczyn leżących po stronie Dłużnika lub jego banku, w szczególności spowodowane nie zrealizowaniem polecenia
zapłaty lub cofnięciem polecenia zapłaty przez Dłużnika pomimo istnienia wymagalnych należności Santander Leasing S.A. Powyższe
nie ogranicza Santander Leasing S.A. w dochodzeniu odsetek za opóźnienie oraz realizacji innych uprawnień określonych umową
leasingu/pożyczki, jako następstwa nie uregulowania należności Santander Leasing S.A. w umówionym terminie.

8. Księgowanie operacji w formie polecenia zapłaty jest dokonywane najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu rozliczenia operacji
bankowych dla rozliczeń międzybankowych (dotyczy to poleceń pobrania skierowanych na konta bankowe w innych bankach niż
Santander Bank Polska S. A.), oraz w dniu wymagalności faktury dla rozliczeń między Oddziałami Santander Bank Polska S.A.

9. Zmiana formy płatności należności na rzecz Wierzyciela wymaga zgody Wierzyciela.

do obciążania wskazanego poniżej rachunku bankowego, w drodze polecenia zapłaty („direct debit”), kwotami wynikającymi z moich 
zobowiązań z tytułu zawartej z wierzycielem umowy leasingu/pożyczki, w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi 
mi dokumentami określającymi kwotę płatności i termin zapłaty (w szczególności fakturami).

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku do obciążania mojego rachunku bankowego w drodze 
polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec ww. wierzyciela. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
Potwierdzam, że zapoznałam/-em się i akceptuję poniżej zamieszczone Informacje i uwagi.

Niniejszym wyrażam zgodę i upoważniam wierzyciela:

NAZWA I ADRES WIERZYCIELA

NAZWA I DOKŁADNY ADRES DŁUŻNIKA

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

PODPIS DŁUŻNIKA ZGODNY ZE WZOREM NA KARCIE PODPISÓW
W BANKU PROWADZĄCYM RACHUNEK

STEMPEL DŁUŻNIKA ZGODNY ZE WZOREM NA KARCIE
PODPISÓW W BANKU PROWADZĄCYM RACHUNEK

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DŁUŻNIKA

NAZWA BANKU PROWADZĄCEGO RACHUNEK BANKOWY DŁUŻNIKA

(Identyfikator płatności)

Zgodę na obciążenie rachunku prosimy przesłać do Biura Obsługi Klienta na adres:
Santander Leasing S.A., ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań

Santander Leasing S.A.
ul. Kolorowa 8
60-198 Poznań 5  2  1  1  2  9  5  7  7  9

Identyfikator wierzyciela (NIP)

KOD KLIENTA
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do obciążania wskazanego poniżej rachunku bankowego, w drodze polecenia zapłaty („direct debit”), kwotami wynikającymi z moich 
zobowiązań z tytułu zawartej z wierzycielem umowy leasingu/pożyczki, w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mi 
dokumentami określającymi kwotę płatności i termin zapłaty (w szczególności fakturami).

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku do obciążania mojego rachunku bankowego w drodze 
polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec ww. wierzyciela. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
Potwierdzam, że zapoznałam/-em się i akceptuję poniżej zamieszczone Informacje i uwagi.

Niniejszym wyrażam zgodę i upoważniam wierzyciela:

NAZWA I ADRES WIERZYCIELA

NAZWA I DOKŁADNY ADRES DŁUŻNIKA

PODPIS DŁUŻNIKA ZGODNY ZE WZOREM NA KARCIE PODPISÓW
W BANKU PROWADZĄCYM RACHUNEK

STEMPEL DŁUŻNIKA ZGODNY ZE WZOREM NA KARCIE
PODPISÓW W BANKU PROWADZĄCYM RACHUNEK

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DŁUŻNIKA

NAZWA BANKU PROWADZĄCEGO RACHUNEK BANKOWY DŁUŻNIKA

(Identyfikator płatności)

Santander Leasing S.A.
ul. Kolorowa 8
60-198 Poznań 5  2  1  1  2  9  5  7  7  9

Identyfikator wierzyciela (NIP)

Informacje i uwagi:
1. Zapłata należności w formie polecenia zapłaty zostanie zrealizowana przez Bank Dłużnika, jeżeli środki na pokrycie należności zostaną

zabezpieczone na rachunku bankowym Dłużnika od godziny 0:00 w dniu, w którym przypada termin wymagalności płatności z tytułu 
umowy leasingu/pożyczki. Zasilenie rachunku po tym terminie powoduje, że polecenie zapłaty nie zostanie zrealizowane.

2. Zapłata w formie polecenia zapłaty realizowana jest jednorazowo wyłącznie w całej kwocie płatności – należności wierzyciela. Nie są
realizowane płatności częściowe lub kilkakrotnie w danym dniu.

3. Zapłata należności w formie polecenia zapłaty zostanie zrealizowana przez Bank Dłużnika pod warunkiem, że:
a. ww. rachunek bankowy stanowi rachunek bieżący Dłużnika (Korzystającego/Pożyczkobiorcy – przedsiębiorcy),
b. ww. dane Dłużnika (Korzystającego/Pożyczkobiorcy) są zgodne z danymi posiadacza rachunku bieżącego w banku Dłużnika.

4. Dłużnik powinien sprawdzić i ustalić z bankiem prowadzącym na jego rzecz rachunek bankowy kolejność realizowania transakcji na jego
rachunku bankowym, aby zrealizowanie innej transakcji nie wyeliminowało możliwości wykonania polecenia zapłaty (należy zwrócić
uwagę na blokady środków z tytułu operacji kartami płatniczymi, Overnight).

5. Wierzyciel (Santander Leasing S.A.) składa dyspozycje realizacji płatności w formie polecenia zapłaty tylko raz, z datą realizacji 
w dniu, w którym przypada termin wymagalności danej płatności zgodnie z umową leasingu/pożyczki.

6. W przypadku nie zrealizowania zapłaty w formie polecenia zapłaty z jakichkolwiek przyczyn, Dłużnik (Korzystający/Pożyczkobiorca) 
ma obowiązek natychmiast dokonać zapłaty na rzecz Santander Leasing S.A. przelewem.

7. Dłużnik zobowiązany jest zwrócić Santander Leasing S.A. wszelkie koszty i prowizje bankowe, poniesione przez Santander Leasing S.A.,
które wynikły z przyczyn leżących po stronie Dłużnika lub jego banku, w szczególności spowodowane nie zrealizowaniem polecenia
zapłaty lub cofnięciem polecenia zapłaty przez Dłużnika pomimo istnienia wymagalnych należności Santander Leasing S.A. Powyższe
nie ogranicza Santander Leasing S.A. w dochodzeniu odsetek za opóźnienie oraz realizacji innych uprawnień określonych umową
leasingu/pożyczki, jako następstwa nie uregulowania należności Santander Leasing S.A. w umówionym terminie.

8. Księgowanie operacji w formie polecenia zapłaty jest dokonywane najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu rozliczenia operacji
bankowych dla rozliczeń międzybankowych (dotyczy to poleceń pobrania skierowanych na konta bankowe w innych bankach niż
Santander Bank Polska S. A.), oraz w dniu wymagalności faktury dla rozliczeń między Oddziałami Santander Bank Polska S.A.

9. Zmiana formy płatności należności na rzecz Wierzyciela wymaga zgody Wierzyciela.

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

KOD KLIENTA
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