ŽÁDOST - NEMOVITOST
požadovaná forma financování: ÚVĚR
I. ŽADATEL
Obchodní firma:
Sídlo podnikání – ulice, č. p., obec, PSČ:
Korespondenční adresa - ulice, č.p., obec, PSČ:
DIČ:
IČ:
Za kterou jedná:
http://www:

Plátce DPH: ano/ne
rodné číslo:
E-mail:

GSM:

II. ÚDAJE O VĚCI NEMOVITÉ
Nemovitost:
Znalecký posudek: ano / ne
Pořizovací cena bez DPH:
Koupě/Refinancování:

Katastr / LV:
Novostavba: ano / ne
Sazba DPH:
Vlastník:

Zástava: ano / ne
Věcná břemena:

III. PRODEJCE VĚCI NEMOVITÉ
Obchodní firma:
Adresa sídla - ulice, č. p., obec, PSČ:

IČ:
Tel.:

IV. NAVRHOVANÉ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ
Doba trvání v měsících:

Akontace placená klientem v (%):
Pojištění přes D.S. Leasing, a.s. ano / ne

/ splátek:

V. PODKLADY POTŘEBNÉ PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Občanský průkaz zástupce oprávněného jednat za podnikatele

3. Výpisy ze všech firemních účtů ua poslední 3 měsíce

2. Objednávka / proforma faktura / faktura

4. Podepsané účetní výkazy za poslední 2 účetní období (Rozvaha, VZZ)

VI. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁSTUPCE ŽADATELE
Příjmení, jméno, titul:
Žadatel
JE /
Žadatel
JE /

Rodné číslo:
NENÍ ženatý / vdaná a
MÁ /
NEMÁ SJM
NENÍ politicky exponovanou osobou ve smyslu §4 odst.5 zák.č. 253/2008 Sb. v platném znění

NOTIFIKACE PRO KLIENTY K NRKI a BRKI
V souvislosti s plněním svých zákonem stanovených povinností, zejména povinnosti chovat se obezřetně a pro účely bankovních obchodů zjišťovat a
zpracovávat údaje o osobách včetně rodného čísla, pokud bylo přiděleno, potřebné k tomu, aby bylo možné bankovní obchod uskutečnit bez nepřiměřených
právních a věcných rizik pro banku, jsme uživatelem Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking
Credit Bureau, a.s.
V rámci BRKI jsou zpracovávány informace, které si banky vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty a které jednotlivě
nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti klientů bank. V souvislosti s naší účastí na BRKI o Vás zpracováváme, do BRKI poskytujeme a z
BRKI získáváme tyto Vaše osobní údaje:
•
•
•
•
•
•

identifikační osobní údaje, včetně rodného čísla;
údaje vypovídající o tom, zda mezi Vámi a námi došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích a o plnění těchto závazků z Vaší strany;
údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků;
údaje vypovídající o tom, zda ohledně Vás došlo k postoupení pohledávky;
údaje vypovídající o Vaší bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), které jste nám sdělili, nebo které jsme o Vás získali v souvislosti s plněním, případně
neplněním příslušného smluvního vztahu.
Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje společnost CNCB – Czech NonBanking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů BRKI a NRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů,
a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a
uživateli NRKI.
Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v BRKI je (a) plnění právních povinností bank a (b) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě
osob zastupujících klienty či vlastníků klientů. Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů BRKI a
NRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je (a) plnění právních povinností věřitelských subjektů a bank, (b) oprávněné
zájmy věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován jiný než spotřebitelský úvěr a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob
zastupujících klienty či vlastníků klientů.
Veškeré informace týkající se BRKI, účasti bank na BRKI, zpracování osobních údajů klientů bank v BRKI, vzájemného informovaní uživatelů BRKI a NRKI, jakož i
poučení o všech právech klientů bank v souvislosti s BRKI či vzájemným informováním uživatelů BRKI a NRKI, jsou uvedeny v Informačním Memorandu
Bankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Nebankovním registrem klientských informací).

• Stvrzuji svým podpisem pravdivost a úplnost všech údajů v této žádosti a jsem si plně vědom(a) důsledků, které plynou
z uvedení nepravdivých nebo nesprávných údajů.
• Potvrzuji, že jsem byl(a) společností D.S. Leasing, a.s. poučen(a) o svých právech dle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 a dle zák.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, oba v platném znění.
• Prohlašuji, že jsem za posledních 5 let nebyl(a) odsouzen(a) za majetkový trestný čin a v současné době není proti mně
vedeno žádné trestní stíhání.
• Prohlašuji, že za posledních 5 let nebylo proti mně zahájeno a vedeno exekuční nebo insolvenční řízení.

V ...........................................................

Dne ...........................................................

Podpis ...........................................................

