Wniosek leasingowy / pożyczkowy

Ołtarzew k/ Warszawy
ul. Poznańska 339
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.+48 22 73 35 381-83 fax:+48 22 73 35 384
DANE WNIOSKODAWCY
Pełna nazwa firmy
Stan cywilny
/ dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
Rozdzielność majątkowa
/ dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
Data rozpoczęcia działalności
Adres firmy / wg zarejestrowania
Właściciele / Współudziałowcy
Lp.
Nazwa
1
2
3
Działalność
Adres bazy transportowej
Numer telefonu
Adres do e-faktury
Osoba do kontaktu
Zakres działania (udział %)
Flota transportowa ( w szt. )
w tym własne pojazdy (w szt.)
Zatrudnienie

(pieczęć firmowa)
Forma prawna
NIP
TAK / NIE
REGON
KRS
Adres korespondencyjny
Numer PESEL lub

Udział %

Adres e-mail

tel. kom/wew.
Strona www.
Polska
% EU
% w tym główne kraje to
Europa Wschodnia
Naczepy
tym -chłodnie:
-plandeki:
-izotermy:
-wywrotki:
- inne:
Ciągniki siodłowe
w tym – typ mega:
-emisja spalin EUR 3-5:
Inne pojazdy:
Naczepy:
Ciągniki siodłowe:
Inne pojazdy:
Pełny wymiar czasu
Niepełny wymiar czasu
Przychody w EUR( lub w przeliczeniu na PLN):
Partnerzy handlowi (nazwy firm):

Opis działalności

NIP dla firm

% w PLN

%

w innych walutach

%
.
.

%.

Obsługiwane kontrakty / kraje :

Zaciągnięte kredyty / pożyczki (dołączyć załącznik zgodnie z poniższą tabelą )
Lp.
1

Nazwa banku

Kwota do spłaty

Waluta

Płatności miesięczne

Początek

Koniec

Zabezpieczenie

Zobowiązania leasingowe ( dołączyć załącznik zgodnie z poniższą tabelą )
Lp.
1

Finansujący

Wybrane dane finansowe
Przychód
Koszty
Dochód
Dochód netto
Amortyzacja
Kwota zobowiązań (PLN):

Nazwa sprzętu

/ szt.

Waluta

Płatności miesięczne

2020

Początek

Koniec

Zabezpieczenie

2019

2018

Kwota należności (PLN):

Główne aktywa posiadane przez firmę lub jej udziałowców poza działalnością oraz ich wartość (udziały , nieruchomości, grunty, pojazdy, inne )
SZCZEGÓŁY FINANSOWANIA
Osoba sprzedająca

Leasing pozabilansowy 

Rodzaj finansowania
Wartość netto naczepy

Naczepa / Typ / Model
Waluta

SZCZEGÓŁY
UBEZPIECZENIA

Okres finasowania

Pierwsza opłata

Chcę korzystać z ochrony ubezpieczeniowej na
warunkach wynikających z umowy generalnej zawartej
przez Cargobull Finance sp. z o.o.

 Unia Europejska + Rosja/Ukraina/Białoruś

Opłata miesięczna

Ubezpieczyciel:

Leasing

Pożyczka

Liczba sztuk
Wartość końcowa

PZU

Przewidywany termin odbioru

COMPENSA

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH WRAZ Z WNIOSKIEM
Dokumenty firmy
ksero dowodu osobistego 2 strony
Aktualne zaświadczenia Oświadczenie o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie, oświadczenie odnośnie adresu zamieszkania (nowy dowód)
Dane finansowe:
za 2 ostatnie lata (PIT-y roczne, bilans, rachunek wyników – dotyczy spółek) i za okres ostatnich 2 miesięcy

INNE

> Niniejszym upoważniamy spółki Cargobull Finance Polska Sp. z o.o. oraz inne podmioty z grupy kapitałowej Schmitz Cargobull AG do zasięgania informacji o prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz o naszej sytuacji finansowej, w tym do pozyskiwania z
biur informacji gospodarczej działających na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz.530) dotyczących nas informacji gospodarczych oraz do pozyskiwania m.in. za
pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących w szczególności naszego wymagalnego od co najmniej 30 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji
upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 (pięćset) złotych [dla Konsumentów: przekraczającego 200 (dwieście) złotych] lub braku danych o takim zadłużeniu na podstawie art. 105 ust. 4a. i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz.
U. 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( Dz. U. nr 81, poz.530).
Niniejszym potwierdzamy, iż nasza firma spełnia wszelkie wymogi prawne i stosuje powszechnie uznane dobre praktyki biznesowe, posiada dobrą reputację na rynku i nigdy nie była zaangażowana w praktyki korupcyjne, kojarzona jest z oferowaniem dobrych warunków
pracy i praktyką przeciwdziałania wykorzystywaniu pracowników w tym pracowników nieletnich, nie jest kojarzona z działaniami przeciwko dyskryminacji i złemu traktowaniu pracowników, nie jest zaangażowana w praktyki postrzegane jako działania przeciwko
szkodliwemu wpływowi na środowisko naturalne oraz nie oferuje produktów, ani usług mogących powodować poważne ryzyko uszkodzenia zdrowia.
Oświadczamy, że nie zostało wszczęte i nie toczy się przeciwko nam/firmie żadne postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacyjne. Oświadczamy, że nie toczy się wobec nas, jak również nie toczyło się w ciągu ostatnich 5 lat, jakiekolwiek postępowanie egzekucyjne.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznym podpisem.
Uprzedzony/‐a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 Ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny oraz o odpowiedzialności z art. 271 § 1 i § 3 Kodeksu karnego jestem jej świadomy/-a i oświadczam, że dane wskazane w niniejszym
Wniosku na dzień jego złożenia są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym.
Wnioskodawca oświadcza i zapewnia, że on ani jego/ich podmioty zależne lub dominujące, jego/ich przedsięwzięcia, członkowie jego/ich organów: (i) nie naruszają przepisów sankcyjnych tj.: przepisów dotyczących sankcji ekonomicznych, embarg handlowych, środków
restrykcyjnych, decyzji, zarządzeń wykonawczych (Executive Orders) i innych aktów, które zostały wprowadzone, nałożone lub wykonane przez właściwe organy sankcyjne; (ii) nie jest podmiotem objętym sankcjami, ani nie uczestniczy w transakcji, przez którą może zostać
uznany za podmiot objęty sankcjami; (iii) nie podlega ani nie uczestniczy w postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko niemu/nim w związku z przepisami sankcyjnymi.
Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Cargobull Finance Polska sp. z o.o. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Cargobull Finance Polska sp. z o.o. możliwy jest drogą elektroniczną na adres e-mail: ................................................... lub pisemnie na adres
siedziby Cargobull Finance Polska sp. z o.o.
Dane osobowe Wnioskodawcy mogą być przetwarzane w celu zawarcia i realizacji usług oferowanych przez Cargobull Finance Polska sp. z o.o., prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych podejmowanych przez Cargobull Finance Polska sp. z o.o., wykonania
umów powiązanych (w szczególności umów łączących Cargobull Finance Polska sp. z o.o. z producentem lub sprzedawcą przedmiotu leasingu/przedmiotu zabezpieczenia, umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu/przedmiotu zabezpieczenia), dochodzenia roszczeń,
wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej przez Cargobull Finance Polska sp. z o.o. działalności
gospodarczej, zapewnienia uczciwego traktowania, a także bezpieczeństwa i uczciwości sektora finansowego, rozwijania i ulepszania produktów i usług, prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia raportów zarządczych i zarządzania wewnętrznego, archiwizacji.
Ponadto dane te mogą być przekazywane organom i instytucjom (także do państw trzecich).
Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane na podstawie zawieranych umów, przepisów prawa, zgody Wnioskodawcy lub w uzasadnionym interesie Cargobull Finance Polska sp. z o.o. polegającym m.in. na zapewnieniu spłaty zobowiązań zaciągniętych w stosunku do
Cargobull Finance Polska sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących.
Dane osobowe Wnioskodawcy mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom w związku ze zleconymi przez Cargobull Finance Polska sp. z o.o. działaniami realizowanymi w imieniu Cargobull Finance Polska sp. z o.o., partnerom biznesowym Cargobull
Finance Polska sp. z o.o., firmom oferującym usługi pakowania korespondencji lub wysyłki faktur, firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Wnioskodawcy, firmom oferującym usługi księgowe, pośrednictwa ubezpieczeniowego, kancelariom
prawnym i windykacyjnym oraz parterom finansującym , podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dotyczące Wnioskodawcy informacje, dokumenty i dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Schmitz Cargobull AG. Dane osobowe Wnioskodawcy mogą być także przekazywane do państw trzecich. W takim
przypadku dane osobowe Wnioskodawcy zostaną przekazane wyłącznie, jeśli zapewnione zostaną inne wystarczające środki ochrony, takie jak umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską albo „Tarcza Prywatności” (Stany Zjednoczone).
Okres, przez jaki dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: okres niezbędny do wykonania umowy zawartej przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Cargobull Finance Polska sp. z o.o., okres niezbędny do ochrony
interesów Cargobull Finance Polska sp. z o.o., okres przez jaki Cargobull Finance Polska sp. z o.o. jest zobowiązany do przechowywania danych Wnioskodawcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, okres na jaki została udzielona zgoda.
Cargobull Finance Polska sp. z o.o. informuje, że Wnioskodawca ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych, jak również prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Wnioskodawca jest uprawniony do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.W przypadku stwierdzenia przez Wnioskodawcę, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.Podanie danych osobowych może być warunkiem ustawowym lub
umownym. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do podawania danych osobowych, wymaganych przez Cargobull Finance Polska sp. z o.o..
Dane osobowe Wnioskodawcy poddawane będą profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, celem ustalenia jego możliwości do spłaty zobowiązań. Obejmuje to ocenę zdolności kredytowej, poprzez sprawdzenie tożsamości i historii kredytowej za pomocą
agencji, rejestrów incydentów i list sankcyjnych.

Wyrażam zgodę* na udostępnienie przez Cargobull Finance Polska Sp. z o.o. podanych przez Wnioskodawcę danych we wniosku
wraz z załącznikami do Deutsche Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A, 01-531 Warszawa w
celu weryfikacji podanych danych oraz prowadzenia oceny kondycji finansowej Wnioskodawcy w ramach oszacowania ryzyka
leasingowego/pożyczkowego, jak również do identyfikacji osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w celu realizacji wymogów
wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

☐ TAK

Wyrażam zgodę* na udostępnienie przez Cargobull Finance Polska Sp. z o.o. podanych przez Wnioskodawcę danych we
wniosku wraz z załącznikami do WTW Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewska 34a oraz
WILLIS TOWER WATSON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewska 34a w celu analizy potrzeb
ubezpieczeniowych i przygotowania oferty ubezpieczenia przedmiotu leasingu/pożyczki

☐ NIE

☐ TAK ☐ NIE

Wyrażenie zgody Wnioskodawcy jest dobrowolne, przy czym brak wyrażenia zgody na przekazanie danych Deutsche Leasing Polska S.A uniemożliwiać będzie rozpatrzenie wniosku. Brak wyrażenia zgody na przekazanie danych do WTW Services Sp. z o.o. oraz WILLIS
TOWER WATSON Sp. z o.o. uniemożliwi przygotowanie oferty ubezpieczenia. Wnioskodawca jest świadomy prawa do wycofania zgody, jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na uprzednio podjęte przez Cargobull Finance
Polska Sp. z o.o., Deutsche Leasing Polska S.A, WTW Services Sp. z o.o. oraz WILLIS TOWER WATSON Sp. z o.o czynności. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Cargobull Finance Polska Sp. z o.o. lub osobiście w siedzibie
Cargobull Finance Polska Sp. z o.o.
* dotyczy osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność

☐

Potwierdzam, że zapoznałem, się z Oświadczeniem o ochronie danych osobowych danych Deutsche Leasing Polska S.A. (klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych)**

Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Deutsche Leasing Polska S.A. znajduje się na stronie internetowej firmy pod linkiem: https://www.deutsche-leasing.com/pl/company/international/polski

**

Na podstawie art. 105 ust. 4a. i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U.2015.128) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.2014.1015), w imieniu
Wnioskodawcy niniejszym upoważniam Deutsche Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A, do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 danych
gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego. Jednocześnie upoważniam w/w przedsiębiorcę do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Wnioskodawca/Korzystający oświadcza, iż:

☐* zawrze umowę leasingu i będzie korzystał z przedmiot-u/ów leasingu w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową i posiadającą dla niego charakter zawodowy
☐* zawrze umowę leasingu i NIE będzie korzystał z przedmiot-u/ów leasingu w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową i NIE posiada dla niego charakteru zawodowego
* - w wybrane pole wstawić znak „X”/ dotyczy wyłączenie osób prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółek cywilnych zawierających umowę leasingu

Potwierdzam/potwierdzamy, iż podany poniżej rachunek bankowy jest właściwy do zwrotu ewentualnych nadpłat lub rozliczeń z tytułu wnioskowanej umowy na finansowanie oraz umów z nią
powiązanych. W razie zmiany numeru rachunku bankowego zobowiązuję/zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania o zmianie Cargobull Finance Polska Sp. z o.o.
Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko wnioskodawcy
Seria i nr dowodu osobistego

Data i miejscowość
Adres zameldowania /zamieszkania

