REGULAMIN WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA
FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

LE@SING Z e-F@KTURĄ

Regulamin

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady wystawiania i przesyłania faktur, w tym faktur korygujących,
duplikatów faktur, not, not korygujących do umów leasingu, najmu, umów pożyczki lub innych
umów o podobnym charakterze, w formie elektronicznej zwanych dalej e-F@kturą.
2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Spółkach leasingowych BZ WBK, rozumieć należy:
•

BZ WBK Leasing S.A. z siedzibą na 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.

•

BZ WBK Lease S.A. z siedzibą na 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: 0000072890, NIP 527-02-04-583.

3. Przystępujący Klient:
•

akceptuje i wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie e-F@ktur w formie elektronicznej,
zgoda dotyczy stosunków prawnych łączących Klienta ze Spółkami leasingowymi BZ WBK
obecnie i w przyszłości,

•

potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania
jego postanowień.
§2
Zasady wystawiana i przesyłania e-F@ktur w formie elektronicznej

1. Spółki leasingowe BZ WBK przesyłając e-F@ktury w formie elektronicznej w formacie PDF
(Portable Document Format) zapewniają czytelność, autentyczność ich pochodzenia oraz
integralność ich treści.
2. Chcąc skorzystać z e-F@ktury Klient:
•

wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie e-F@ktur w formie elektronicznej z
uwzględnieniem zasad i formy wskazanych w pkt. 3,

•

podaje dane wymagane przez Spółki leasingowe BZ WBK, w tym adres e-mail
umożliwiających przesyłanie e-F@ktur w formie elektronicznej.

3. Wyrażenie zgody na e-F@kturę może zostać dokonane w następujących formach:
a) pisemnej poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres Spółek leasingowych BZ WBK
Ul. Kolorowa 8 60-198 Poznań lub przekazanie upoważnionemu przedstawicielowi Spółek
leasingowych BZ WBK. Formularz powinien być podpisany przez:
•
•
•

osoby uprawnione do reprezentacji Klienta lub,
osoby wskazane w zawartej ze Spółkami leasingowymi BZ WBK umowie, jako osoba
do kontaktu lub,
osoby mające stosowne pełnomocnictwo.

b) elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail
bok.leasing@bzwbk.pl bądź wiadomości e-mail, z tym zastrzeżeniem, iż w treści wiadomości e-mail
konieczne jest wskazanie przez Klienta następujących informacji: co najmniej jednego adresu e-mail
do przesyłania e-F@ktur w formie elektronicznej, pełnej nazwy Klienta, numeru NIP oraz numeru
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co najmniej jednej umowy łączącej Klienta ze Spółkami leasingowymi BZ WBK. Brak którejkolwiek z
tych danych skutkuje brakiem możliwości aktywowania/zmiany/wyłączenia dystrybucji e-F@ktur.
Wiadomość powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego w zawartej ze Spółkami
leasingowymi BZ WBK umowie jako adres do kontaktu lub z adresu e-mail jednej z osób z § 2 pkt 3a
Regulaminu.
4. Wyrażenie przez Klienta zgody na e-F@kturę powoduje wysyłkę przez Spółki leasingowe BZ
WBK e-F@ktur w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail. Podanie przez Klienta
dodatkowego adresu e-mail oznacza zgodę Klienta na wysyłanie e-F@ktur na dodatkowe adresy email wyłącznie w celach informacyjnych.
5. E-F@ktura aktywowana jest w dniu zarejestrowania zgody Klienta w systemie Spółek
leasingowych BZ WBK i obowiązuje od dnia następnego.
6. Zgoda na wystawianie i przesyłanie e-F@ktur w formie elektronicznej nie pozbawia Spółek
leasingowych BZ WBK prawa do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. Spółki
leasingowe BZ WBK zastrzegają możliwość wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej, w
szczególności w odniesieniu do faktury na pierwszą opłatę leasingową oraz faktury dokumentującej
przeniesienie własności przedmiotu leasingu.
7. Spółki leasingowe BZ WBK nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje
powstałe w następstwie odrzucenia wiadomości przez serwer poczty Klienta lub niemożliwości jej
dostarczenia na adres e-mail wskazany przez Klienta, w tym nie zwalnia Klienta z terminowego
regulowania należności.
8. Dotychczas wyrażone zgody na e-F@ktury pozostają w mocy.
§3
Zasady zmiany adresu e-mail lub rezygnacji z e-F@KTURY
1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Spółki leasingowe BZ WBK o zmianach
podanych przez siebie adresów e-mail.
2. Zmiana adresu e-mail bądź odwołanie zgody winno zostać dokonane w formach przewidzianych
dla wyrażenia zgody, o których mowa w § 2 pkt 3 Regulaminu.
3. Spółki leasingowe BZ WBK informują, że:
•

zmiana adresu e-mail następuje na zasadach określonych w §2 pkt 5 Regulaminu,

•

odwołanie zgody na przesyłanie e-F@ktur w formie elektronicznej następuje po upływie 30
dni od daty otrzymania informacji o odwołaniu zgody.
§4
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin oraz formularze (wyrażenia zgody / zmiany / odwołania) są dostępne na
stronie Spółek leasingowych BZ WBK www.leasing24.pl.
2. Spółki leasingowe BZ WBK zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie
zmiany Regulaminu będę publikowane na stronie www.leasing 24.pl.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuję od 17 września 2014 roku.
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