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PROCEDURA UPROSZCZONA 
 

I. ZAKRES ZASTOSOWANIA: 
 

Niniejsza procedura dotyczy sytuacji, w których spełnione są łącznie poniższe warunki:   

a) wartość przedmiotu leasingu nie przekracza 30.000,00 PLN netto, 
b) przedmiotem leasingu jest sprzęt komputerowy, sprzęt z oprogramowaniem 

systemowym oraz sprzęt kserograficzny, telekomunikacyjny i medyczny. 
 

II. ZASADY POSTĘPOWANIA: 
 
Podstawowym narzędziem zgłaszania wniosków jest internetowy system GFS.net.  
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest zgłaszanie wniosków na formularzach GL  
za pomocą faxu.  
 

1. Partner przedstawia Klientowi ofertę GL. 
2. Partner odbiera od Klienta kserokopie wymaganych przez GL dokumentów zgodnie z 

wykazem dokumentów określonym w załączniku „Wymagane dokumenty – procedura 
uproszczona”.  

 
Uwaga!   

1) Dowód osobisty - obustronnie w skali 2:1 
2) Inny dowód tożsamości (prawo jazdy, paszport) strona ze zdjęciem.  

 
3. Partner Odbiera od Klienta Wniosek leasingowy, w tym:  

a)  sprawdza zgodności danych zawartych we wniosku, z danymi Klienta wskazanymi                
w dokumentach założycielskich i przyjętą ofertą, 
b)  odbiera od Klienta podpis na Wniosku leasingowym – procedura uproszczona zgodnie                
z regułą reprezentacji. 
 

4. W celu zgłoszenia wniosku do GL: 
a) drogą internetową - Partner wprowadza wymagane informacje do systemu GFS.net                

i generuje wniosek,  
b) faxem – Partner przesyła faksem do siedziby GL „Wniosek leasingowy – procedura 

uproszczona” wraz z przyjętą przez klienta ofertą leasingową oraz specyfikacją sprzętu.  
 
5. GL podejmuje niezwłocznie jedną z poniższych decyzji: 

a) decyzja pozytywna, 
b) decyzja o możliwości rozpatrzenia wniosku w procedurze zwykłej, 
c) decyzja negatywna,  

       i informuje o niej Partnera.  
 
6. W przypadku decyzji pozytywnej – otrzymanej drogą elektroniczną lub faxem - Partner: 
a) odbiera podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Klienta na Wniosku o 

zawarcie umowy leasingowej, 
b) odbiera podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Klienta: 

• na dwóch egzemplarzach Umowy leasingu,  
• w przypadku druku dokumentów z systemu GFS.net - również na jednym   
egzemplarzu Ogólnych Warunków Leasingu, 

c) sprawdza sposób reprezentacji w dokumentach firmowych lub umowie spółki, 
d) poświadcza autentyczność podpisów i fakt sprawdzenia tożsamości osób składających 

podpisy na umowie leasingu poprzez złożenie podpisu we wskazanym miejscu,   
e) odbiera podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Klienta na dwóch 

egzemplarzach deklaracji wekslowej oraz na dwóch wekslach. 
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f) w przypadku uwarunkowania przez GL  wydania przedmiotu leasingu Klientowi dokonaniem 
przez niego zapłaty wskazanych w umowie opłat (opłata za opracowanie , opłata początkowa) 
bezpośrednio na konto GL – uzyskuje od GL potwierdzenia dokonania wpłaty (e-mail lub fax)  

g) wydaje przedmiot leasingu Klientowi lub osobie upoważnionej do odbioru przedmiotu 
leasingu, wskazanej we „Wniosku o zawarcie umowy leasingu”, oraz podpisuje wraz z osobą 
dokonującą odbioru „Potwierdzenie odbioru”,   

h) przekazuje do GL komplet prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów 
leasingowych, tj.:  

 
1. oryginał „Wniosku leasingowego - procedura uproszczona”  

       (formularz/ulotka lub wydruk z systemu GFS.net), 
2. komplet dokumentów drukowanych z systemu GFS.net (oryginały): 

•  „Wniosek o zawarcie umowy  leasingu”,  
• 2 egzemplarze: „Umowy leasingu” 
• 1 egzemplarz „Potwierdzenia odbioru”, 
• 1 egzemplarz „Ogólnych warunków leasingu” (dwie kartki), 
• 1 egzemplarz „Ogólnych warunków ramowego ubezpieczenia”, 
• 1 egzemplarz: „Deklaracji wekslowej” i 2 egzemplarze „Weksli in blanco”,  
• 2 egzemplarze „Zgody na obciążenie rachunku” (jeśli zgoda została wyrażona). 

3. kserokopie wymaganych dokumentów firmowych,  
4. kserokopie dowodów tożsamości, 
5. fakturę sprzedaży przedmiotu leasingu wraz ze szczegółową specyfikacją przedmiotu leasingu, 
6. fakturę za prowizję 

 
Partner przekazuje powyższy komplet wymaganych dokumentów do siedziby GL listem 
poleconym lub osobiście.  
 

7. Weryfikacja umowy. Rozliczenie. 
Przekazane przez Partnera dokumenty przechodzą w GL bezzwłocznie weryfikację. 

• W przypadku zgodności – GL , nie później niż następnego dnia roboczego od 
otrzymania od Partnera wymaganych dokumentów , dokonuje zapłaty za 
zakupiony u Partnera  przedmiot leasingu oraz wypłaty ustalonej prowizji. 

• W przypadku niezgodności – GL kontaktuje się z Partnerem i przekazuje mu listę 
niezgodności. Partner zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia. Nie 
później niż następnego dnia roboczego od usunięcia przez Partnera wskazanych 
niezgodności,  GL  dokonuje zapłaty za zakupiony u Partnera  przedmiot leasingu 
oraz wypłaty ustalonej prowizji. 

 
8. W przypadku decyzji o możliwości rozpatrzenia wniosku w procedurze zwykłej - 

otrzymanej drogą elektroniczną lub faksem - Partner: 
 

a) Informuje Klienta o możliwości ubiegania się o leasing w procedurze zwykłej.  
W przypadku akceptacji takiej decyzji przez Klienta – postępowanie zgodnie z 
„Procedurą zwykłą”. 

b) Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na realizowanie wniosku w ramach procedury 
zwykłej,  
Partner zobowiązany jest do przekazania do GL kompletu dokumentów uzyskanych 
od Klienta wraz z wypełnionym Wnioskiem leasingowym, załączając je do pierwszej 
przesyłki dokumentów przekazywanych przez Partnera do GL.  
 

9. W przypadku decyzji negatywnej - otrzymanej drogą elektroniczną lub faksem – Partner: 
Informuje Klienta o braku możliwości zawarcia umowy leasingu w GL. 
 
Partner zobowiązany jest do przekazania do GL kompletu dokumentów uzyskanych od 
Klienta wraz z wypełnionym Wnioskiem leasingowym, załączając je do pierwszej 
przesyłki dokumentów przekazywanych przez Partnera do GL.  
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