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Porozumienie w sprawie wyceny rzeczy ruchomej – potencjalnego przedmiotu leasingu 

 

zawarte dnia …………………………….….. w Gdyni, pomiędzy: 

 

 

Spółka pod firmą Premium Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdaosku - Północ w Gdaosku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677966, kapitał zakładowy: 430.837.527,40 zł (wpłacony w całości), zwaną w 
dalszej części porozumienia PM, NIP: 586-227-30-23, REGON: 221516706, w imieniu której, na podstawie udzielonego przez 
Zarząd pełnomocnictwa, działa: 

…………………………………………………………………………………………………., 

 

a 

 

........................................................................ zamieszkałym w: ........................................................................................ 

…………………………………………………………………………. prowadzącym działalnośd gospodarczą pod firmą 
……………………………………………….……………………………………………………………………..…........................................................ adres: 
.............................................................................................................................................................., wpisaną do ewidencji 
działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………………………………..................................................... pod numerem 
…………………., zwanym dalej w treści Porozumienia Klientem, 

łącznie zwanych dalej w treści porozumienia Stronami, o następującej treści: 

 

§ 1 

W związku ze złożonym dnia ……………................................. wnioskiem o zawarcie umowy leasingu, Klient zleca niniejszym 
PM wykonanie wyceny przedmiotu, którego dotyczy wniosek, przez rzeczoznawcę wskazanego przez PM, a także uzyskanie 
zaświadczenia o tym przedmiocie z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych. 

§ 2 

1. Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty z tytułu  wyceny o której mowa w § 1 oraz zwrotu PM kwoty z tytułu kosztów 
uzyskania zaświadczenia z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, o którym  mowa w § 1, na podstawie 
faktury VAT wystawionej przez PM na rachunek i w terminie w niej wskazanym. 

2. Wszelkie rozliczenia i ustalenia z rzeczoznawcą wykonującym wycenę o której owa w § 1 będą dokonywane wyłącznie 
za pośrednictwem PM. PM zastrzega sobie prawo dołączenia oryginału wyceny do dokumentacji leasingowej Klienta 
i przekazania Klientowi na Jego pisemny wniosek kopii dokumentu wyceny oraz informacji dotyczących wyceny. 

3. Kwoty o których mowa w ust. 1, po ich wpłaceniu przez Klienta, nie podlegają zwrotowi, również w przypadku nie 
zawarcia przez Strony umowy leasingu. 

§ 3  

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

§ 4 

W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

 

Klient       PM 


