Wytyczne dotyczące warunkowej sprzedaży/leasingu z możliwością
późniejszego wykupienia
Poniżej znajdują się ogólne wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o wydanie nowej
licencji na pojazd do wynajęcia w firmie NYC Taxi and Limousine Commission (TLC) w świetle
lokalnych przepisów o warunkowej sprzedaży/leasingu z możliwością późniejszego wykupienia.
Wszystkie przedłożone dokumenty muszą być wyraźne i czytelne.
Wnioskodawca
W chwili składania wniosku wnioskodawca musi posiadać prawo jazdy TLC.
Imię i nazwisko na prawie jazdy TLC musi odpowiadać numerowi licencji w dokumentacji
przejazdów FHV po zweryfikowaniu przez TLC.
Imię i nazwisko wnioskodawcy, nazwisko najemcy i nabywcy pojazdu muszą być takie same jak
nazwisko na prawie jazdy TLC.
W przypadku, gdy wnioskodawcą jest korporacja, należy złożyć protokoły z posiedzeń spółki
wskazujące funkcjonariuszy, aby ustalić, kto będzie podpisywał umowę najmu w imieniu
korporacji i który funkcjonariusz posiada licencję kierowcy TLC.
Warunki leasingu
W treści umowy musi być odnotowana data obowiązywania (data rozpoczęcia) leasingu i nie
może być późniejsza niż 14 sierpnia 2018 roku.
W treści umowy musi być podany numer identyfikacyjny pojazdu (VIN).
Warunki leasingu muszą obejmować opcję zakupu pojazdu przez leasingobiorcę.
Warunki leasingu muszą wskazywać, że okres najmu wynosi nie mniej niż 2 lata.
Każda strona umowy leasingowej musi zawierać inicjały lub podpisy leasingobiorcy i
leasingodawcy oraz datę, jeśli jest to wymagane.
Po zweryfikowaniu przez TLC, numer VIN podany w umowie leasingowej musi być zgodny z
numerem VIN znajdującym się w dokumentacji przejazdów FHV.
Dowód własności pojazdu
Wnioskodawca musi dostarczyć kopię zarówno przedniej, jak i tylnej strony dowodu własności
pojazdu określonej w umowie leasingowej pojazdy, który ma być licencjonowany.
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Jeśli tylna strona dowodu własności jest wypełniona, należy zawrzeć daty i podpisy zarówno
sprzedającego, jak i kupującego.
Nazwisko właściciela pojazdu podane w dowodzie własności pojazdu musi być takie samo, jak
nazwisko wnioskodawcy, który obecnie posiada prawo jazdy TLC.

Jak ubiegać się o (warunkowy) leasing z możliwością późniejszego wykupienia
pojazdu
Krok 1- Udaj się do swojej bazy i poproś o przesłanie cyfrowego potwierdzenia bazy przez TLC
Up (www.nyc.gov/tlcup) w TLC Up.
Krok 2 - Po przesłaniu cyfrowego potwierdzenia bazy otrzymasz wiadomość e-mail z nr SRS;
odpowiedz na wiadomość e-mail załączając wymagane dokumenty w celu szybszego
rozpatrzenia sprawy. Dokumenty można również złożyć bezpośrednio do
TLCFHVCONDITIONAL@TLC.NYC.GOV, a zapoznanie się i rozpatrzenie ich może zająć do 10 dni
roboczych.
Krok 3- Po zatwierdzeniu dokumentów otrzymasz dwie wiadomości e-mail:
E-mail nr 1 - e-mail zatwierdzający z załączonym wnioskiem dot. pojazdu. Wniosek ten
należy wypełnić i złożyć osobiście podczas spotkania.
E-mail nr 2 - e-mail z potwierdzeniem spotkania informujący właściciela pojazdu, aby
udał się do placówki TLC LIC w określonym dniu i o określonej godzinie i złożył nowy wniosek i
odpowiednie opłaty.
Krok 4 - Jeśli nowy wniosek dot. pojazdu zostanie zatwierdzony do rozpatrzenia, natychmiast
otrzymasz tablice TLC z naszego biura TLC DMV znajdującego się w placówce TLC LIC. Uwaga!
Należy mieć przy sobie ważne dokumenty ubezpieczeniowe.
Krok 5 - Po otrzymaniu tablic TC, zostanie wyznaczony termin kontroli w Wydziale Komunikacji
(DMV) lub badania wzroku w placówce Woodside.
Krok 6- Kiedy pojazd pomyślnie przejdzie kontrolę, licencja na pojazd zostanie aktywowana i w
ciągu 24-48 godzin pokaże się na liście otwartej danych o “Aktywnych pojazdach” na stronie
internetowej TLC pod nyc.gov/tlcopendata .
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