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PROCEDURA ZWYKŁA 
 

 
     I.  ZASADY POSTĘPOWANIA: 
 

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 
zwykła”.  

 
Uwaga!   

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

 
3. Partner Odbiera od Klienta Wniosek leasingowy i Informacje dodatkowe do wniosku, 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 i formularzu 
Informacje dodatkowe do wniosku – procedura zwykła zgodnie z regułą reprezentacji. 

 
4. W celu zgłoszenia wniosku do GL: 

a) drogą internetową - Partner wprowadza wymagane informacje do systemu GFS.net, 
generuje wniosek oraz przesyła faksem do siedziby GL formularz „Informacja dodatkowa 
– procedura zwykła. 

b) faxem – Partner przesyła faksem do siedziby GL dokumenty: „Wniosek leasingowy – 
procedura uproszczona”, formularz „Informacje dodatkowe do wniosku – procedura 
zwykła” wraz z przyjętą przez klienta ofertą leasingową oraz specyfikacją sprzętu.  

 
5. Przed wydaniem decyzji GL zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty zebrane przez  

Partnera zgodnie z wykazem „Wymagane dokumenty – procedura zwykła” oraz żądania 
dodatkowych  informacji od Klienta.  
a) Partner otrzyma od GL (e-mail lub fax) zestawienie dodatkowych dokumentów i informacji 
(np. dot. możliwości dobezpieczenia kontraktu), o których dostarczenie wnosi GL. Partner 
kompletuje je i przekazuje do GL.  

                
6. Po otrzymaniu dodatkowych informacji i dokumentów GL podejmie niezwłocznie jedną              

z poniższych  decyzji   : 
a) decyzja pozytywna,  
b) decyzja warunkowa,  
c) decyzja negatywna, 

       i poinformuje o niej Partnera.  
 
7. W przypadku decyzji pozytywnej – otrzymanej drogą elektroniczną lub faksem - 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, 
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) 
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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” tj. oryginał Wniosku leasingowego - procedura uproszczona” 
(formularz/ulotka lub wydruk z systemu GFS.net) oraz oryginał „Informacji dodatkowych – 
procedura zwykła” (formularz), 

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  

 
 
Uwaga! 
Jeżeli któreś z dokumentów wymaganych w ramach załącznika „Wymagane dokumenty – 
procedura zwy ła„ zostały już dostarczone do GL, nie trzeba ich składać ponownie”.  k

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

 
      g)  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 warunkowej - otrzymanej drogą elektroniczną lub faksem: 
 

W przypadku decyzji warunkowej GL w treści decyzji poinformuje Partnera, jakie warunki 
uszą zostać spełnione przez Klienta, by umowa leasingu mogła zostać zawarta. m

 
Katalog warunków dodatkowych: 

a) wyższa opłata początkowa – możliwe jest zawarcie umowy leasingu wyłącznie pod 
warunkiem zapłacenia opłaty początkowej we wskazanej przez GL wysokości,  

b) poręczenie wekslowe współmałżonka: 
c) poręczenie wekslowe członka zarządu jako osoby fizycznej:  
d) poręczenie wekslowe innego podmiotu gospodarczego: 
e) dobezpieczenie kontraktu: 

• przewłaszczenie,  
• zastaw rejestrowy, 
• gwarancja bankowa,       
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W przypadku warunku dobezpieczenia kontraktu, Partner zobowiązany jest dostarczyć GL dokumenty 
umożliwiające przygotowanie stosownych umów (np. kopia faktury zakupowej przedmiotu, który ma 
zostać przewłaszczony na zabezpieczenie umowy leasingu). Następnie Partner otrzymuje od GL 
przygotowan  umowy wraz z instrukcją ich wypełnienia.  e

 
UWAGA!  

1) W przypadku decyzji warunkowej, umowa leasingu może zostać zawarta wyłącznie   
w przypadku spełnienia wszystkich wskazanych przez GL warunków dodatkowych! 

2) Warunki dodatkowe nie podlegają negocjacjom!  
3) W przypadku nie wypełnienia lub nienależytego wypełnienia warunków 

dodatkowych, umowa leasingu nie zostanie przyjęta przez GL!  
9. W przypadku decyzji warunkowej  i zgody Klienta na rozpatrzenie wniosku w 

procedurze zwykłej, Partner: postępuje zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt.7 („Decyzja 
ozytywna”), przy uwzględnieniu konieczności spełnienia  warunków dodatkowych.  p 

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. 

  
W przypadku decyzji negatywnej (odmowy udzielenia leasingu) – otrzymanej drogą elektroniczną lub 
faksem – Partner: Poinformuje 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 prze 
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