
Prime Car Management S.A. 
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4 

Futura Leasing S.A. 
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4 

Masterlease  Sp. z o.o. 
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4 

MasterRent24 Sp. z o.o. 
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4 

NIP 957-07-53-221, KRS nr 0000013870,  
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku 
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony  
23 817 680 zł, BDO 000339900

NIP 584-10-27-454, KRS nr 0000069348, 
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku 
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony  
1 689 320 zł, BDO 000339611

NIP 584-26-99-948, KRS nr 0000362287, 
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku 
Kapitał zakładowy 7 905 000 zł,  
BDO 000339917 

NIP 521-337-00-54, KRS nr 0000247010, 
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku 
Kapitał zakładowy 2 850 000 zł, 
BDO 000392227 

Każda z ww. spółek posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21 z późniejszymi zmianami). 

Wniosek o zgodę na wydanie samochodu do korzystania przez firmę 

Nazwa …………………………………………………………………….……………………………………………………………….………………………… 

Adres …………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………… 

Telefon ……………………………………………… Email ……………………………………..……….……………………………………… 

Osoba kontaktowa ……………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………………… 

Dotyczy Umowy Leasingu Nr …………………………………………………………………………………………………………..………….………………………. 

Wnoszę o  wyrażanie zgody do używania samochodu o: 

Nr rej. ……………………………………………… Nr VIN ………………………………………………………………………….………….. 

stanowiącego przedmiot leasingu w w/w umowie (dalej samochód),  osobie trzeciej tj.: 

Nazwa firmy …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…… 

Nr NIP …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….…………… 

Adres firmy …………………………………………………………………………….……………………………………………………………….………………… 

Adres email …………………………………………………………………………….…………………….…………………………………………………………… 

I. Korzystający oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że niezależnie od zawarcia przezeń umowy z osobami 

(podmiotami) trzecimi, wszelkie zobowiązania wynikające z ww. umowy nadal obciążają Korzystającego i ponosi on 

wszelką odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób trzecich, jak za własne działania i zaniechania.

II. Korzystający oświadcza, iż przed wydaniem pojazdu osobie trzeciej zweryfikuje czy umowa ubezpieczenia wyżej 

wskazanego pojazdu dopuszcza możliwość wydania pojazdu osobie trzeciej oraz że w przypadku konieczności 

doubezpieczenia pojazdu pokryje wszelkie związane z tym koszty. W przypadku braku doubezpieczenia Finansujący 

jest uprawniony do zastosowania postanowień umowy leasingu przewidujących sankcję w przypadku braku

ubezpieczenia przedmiotu leasingu. 

Za czynności związane z rozpoznaniem Państwa wniosku w przedmiotowej sprawie pobierana jest opłata dodatkowa 

w wysokości 300 zł netto. Obowiązuje w przypadku wszystkich umów zawartych do 31.12.2020 oraz zawieranych 

z przedsiębiorcami od 01.01.2021 (z wyłączeniem przedsiębiorców indywidualnych). 

…………………………….……………………………………………………… …………………………….……………………………………………………… 
Data i czytelny podpis Korzystającego + pieczęć firmy  

(w przypadku spółek dodatkowo pieczęć imienna) 
Data i czytelny podpis osoby, której dotyczy wniosek 

+ pieczęć firmy (w przypadku spółek także pieczęć imienna)

Wypełniony i podpisany wniosek prosimy przesłać: 

• na adres administracja.cok@masterlease.pl (skan podpisanego dokumentu), lub

• pocztą na adres: Prime Car Management S.A., ul. Polanki 4, 80–308 Gdańsk 

mailto:administracja.cok@masterlease.pl?subject=Wniosek%20-%20zgoda%20na%20wydanie%20samochodu%20(firma)
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