
 
    
 
 
 

SPRZEDAŻ WARUNKOWA / WYTYCZNE DOTYCZĄCE LEASINGU 
WŁASNOŚCIOWEGO 

 

Lease to Own Guidelines, 10/19/2021 

Niniejszy dokument zawiera wytyczne i proces aplikacyjny do ubiegania się o nową licencję na pojazd do 
wynajęcia w NYC TLC, w ramach sprzedaży warunkowej / leasingu na własność wyjątek od wstrzymania 
licencjonowania FHV.   
Należy pamiętać, że wszystkie składane dokumenty muszą być wyraźne i czytelne. 

Wytyczne dotyczące składania wniosków 
Wnioskodawca: 

• Wnioskodawca musi posiadać prawo jazdy TLC. 
• Przy weryfikacji przez TLC nazwisko na prawie jazdy TLC musi być zgodne z numerem licencji TLC w 

ewidencji przejazdów FHV. 
• Nazwisko wnioskodawcy, nazwisko leasingobiorcy / nabywcy pojazdu oraz nazwisko na prawie jazdy 

TLC muszą być takie same. 

Warunki leasingu: 
• Data rozpoczęcia leasingu musi być zaznaczona w umowie leasingu i nie może być późniejsza niż 14 

sierpnia 2018 roku. 
• Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) musi być podany w treści umowy leasingowej. 

o VIN w umowie najmu musi być zgodny z VIN w ewidencji przejazdów FHV przy weryfikacji przez 
TLC. 

• Warunki leasingu muszą określać opcję wykupu pojazdu przez leasingobiorcę. 
• Okres leasingu nie może być krótszy niż dwa (2) lata. 
• Każda strona umowy leasingowej musi być opatrzona inicjałami lub podpisem leasingobiorcy i 

leasingodawcy oraz datą, jeśli jest wymagana. 

Dowód własności pojazdu: 
• Wnioskodawca musi przedstawić kopię przedniej i tylnej strony tytułu własności pojazdu, który musi 

odpowiadać leasingowanemu pojazdowi w umowie leasingowej. 
• Jeśli tylna strona tytułu jest wypełniona, musi zawierać odpowiednie daty oraz podpis kupującego i 

sprzedającego. 
• Nazwa właściciela pojazdu podana na dokumencie rejestracyjnym musi być zgodna z nazwą 

wnioskodawcy, który aktualnie posiada prawo jazdy TLC. 

Proces ubiegania się o leasing właścicielski (Lease to Own)   
Krok 1: Wnioskodawca musi wysłać e-mailem kopię prawa jazdy TLC, leasing (lub dowód dokumentu 

leasingowego), tytuł pojazdu i wypełniony wniosek o nowy pojazd  z wymaganymi dokumentami, do 
TLC na adres TLCFHVconditional@tlc.nyc.gov.   

Krok 2: TLC przeanalizuje przedłożone dokumenty i sprawdzi dokumentację dotyczącą przejazdów.  Wszystkie 
wymagania muszą być prawidłowo spełnione.    

Krok 3: Jeśli wymagania dotyczące leasingu właścicielskiego są spełnione, TLC umówi się z wnioskodawcą na 
spotkanie w celu przedłożenia opłat związanych z wnioskiem TLC.  Po otrzymaniu płatności, list z 
tablicą rejestracyjną NYS DMV zostanie wysłany pocztą elektroniczną do wnioskodawcy.  Należy zabrać 
list / e-mail z tablicami do biura NYS DMV, aby otrzymać tablice "TC" For-Hire i dowód rejestracji.     

https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/vehicle_new_application.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/vehicle_new_application.pdf
mailto:TLCFHVconditional@tlc.nyc.gov
mailto:TLCFHVconditional@tlc.nyc.gov
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Krok 4: Po otrzymaniu swoich tablic TC należy powiadomić TLC o swoich tablicach, składając formularz Plate 
Notification (powiadomienia o tablicach) który jest dostępny na stronie TLCUP.  Aby zalogować się do 
TLCUP, należy użyć numeru zgłoszenia pojazdu. 

Krok 5: TLC prześle odpowiedź mailowo i zamieści termin przeglądu pojazdu na stronie TLCUP.  Na umówioną 
wizytę należy przyjechać swoim pojazdem.  Po pomyślnym przejściu przeglądu, prawo jazdy zostanie 
uaktywnione. 

https://www1.nyc.gov/site/tlc/vehicles/vehicle-plate-notification-form.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/vehicles/vehicle-plate-notification-form.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc-online/tlc-up.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc-online/tlc-up.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc-online/tlc-up.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc-online/tlc-up.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc-online/tlc-up.page

