
W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji o zakupie auta, prosimy o przesłanie danych 
do faktury w treści maila na adres uzywane@arval.pl

Otrzymają Państwo mailowo fakturę proforma, na podstawie której, należy dokonać płatności 4 dni robocze przed planowanym 
zakończeniem kontraktu.

Datę zakończenia kontraktu 
ustalają Państwo z Opiekunem 

floty w Państwa firmie.

Po zaksięgowaniu środków na koncie Arval, 
wyślemy do Państwa mailowo komplet 

dokumentów kończących kontrakt; protokół 
zamknięcia kontraktu, oświadczenie, oraz 

wypowiedzenie polisy OC (wraz z instrukcją 
jak postępować z dokumentami).

Gdy otrzymamy mailowo skany 
wypełnionych i podpisanych 

dokumentów, zamkniemy 
dotychczasowy kontrakt (z datą 

z protokołu zamknięcia kontraktu) 
i wystawimy fakturę główną.

For the many journeys in life

Osoba fizyczna
(pracownik może wskazać do wykupu inną osobę)

• imię

• nazwisko

• adres zameldowania

• numer PESEL

Działalność
(nieprowadząca handlu pojazdami)

• nazwa firmy

• adres siedziby

• NIP

• REGON

ODKUP AUTA POKONTRAKTOWEGO 

INSTRUKCJA



For the many journeys in life

W przypadku polisy OC zawartej w TU Greenval Insurance DAC prosimy o wypowiedzenie dotychczasowego OC z dniem 
wystawienia faktury głównej. W dniu wypowiedzenia OC wystawimy nową polisę OC na 30 dni, której koszt pokryje Arval. 
Ciągłość ubezpieczenia zostanie zachowana. AC wygasa automatycznie w momencie przeniesienia własności.

Jeżeli auto ubezpieczone jest w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym niż Greenval Insurance DAC, nie ma konieczności 
wypowiadania dotychczasowej polisy OC.

Fakturę VAT 23%, kartę pojazdu, KRS Arval wyślemy kurierem na wskazany przez Państwa adres.

Arval nie bierze udziału 
w fizycznym przekazaniu auta.

Przekazanie pojazdu należy ustalić 
wewnętrznie z Opiekunem floty 

w Państwa firmie.

Opony - w przypadku zainteresowania zakupem drugiego kompletu opon, 
prosimy o wysłanie zapytania o wycenę.

Decydując się na finansowanie w formie leasingu bądź kredytu:
• Prosimy o podanie danych do faktury proforma.

• Następnie, standardowe zlecenie zwrotu pojazdu do Arval (kontakt z Opiekunem Floty w BNP Paribas Bank Polska S.A.).

• Samochód odbierze firma logistyczna ze wskazanego przez Państwa miejsca.

• Celem, jest zabezpieczenie auta na czas procesowania finansowania.

• Przy realizacji finansowania kontaktuje się z nami wybrany przez Państwa Bank.

• Po zaksięgowaniu środków na naszym koncie, stają się Państwo właścicielem pojazdu.

Polecamy atrakcyjną i szeroką ofertę finansowania w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Osoba dedykowana do kontaktu 
w celu uzyskania oferty: 
Mariusz Naumowicz

doradca klienta 
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Oddział w Piasecznie 
ul. Chyliczkowska 2 
05-500 Piaseczno, Polska

tel. kom. +48 518 013 747 
mariusz.naumowicz@bnpparibas.pl

Odbiór auta następuje z naszego Centrum Logistycznego :

Auto Logistic
Krze Duże 30A 
(421 kilometr na Drodze Krajowej numer 8) 
96-325 Radziejowice

Osoba kontaktowa na placu:

P. Michał Koszałka 
tel. 602-340-100 
wydania@autologistic.pl


