ŽÁDOST - LEASING
o poskytnutí leasingu na věc movitou
stroj, technologie – fyzické osoby – podnikatele
Pokud požadovaný údaj neexistuje, proškrtněte dané pole. Je-li v textu žádosti uvedeno více možností oddělených lomítkem, označte správnou

I. ŽADATEL
Obchodní firma:

Příjmení, jméno, titul:

Místo podnikání - ulice, č.p., obec, PSČ:

Tel.:

Provozovna:

Tel.:

Korespondenční adresa - ulice, č.p., obec, PSČ:

Tel.:
Plátce DPH: ano / ne

IČ:

DIČ:

Datum vydání oprávnění k podnikání:

Datum zahájení podnikatelské činnosti:

Hlavní předmět podnikání:
Běžný bankovní účet - číslo, kód banky:

Výše povoleného debetního čerpání:

Vydané kreditní karty - název karty:

Výše povoleného debetního čerpání:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Mobilní telefon:

Poznámka: u zkratky Tel. uvádět pevnou telefonní linku

II. FINANČNÍ ÚDAJE
Výše v Kč/rok:

Dosavadní finanční závazky:
Úvěr:
Leasing:
Jiné:
Závazky po splatnosti: ano / ne

Výše v Kč:

Z toho nad 360 dní:

Pohledávky po splatnosti: ano / ne

Výše v Kč:

Z toho nad 360 dní:

Povinnost ověření účetní závěrky auditorem: ano / ne

III. ÚDAJE O VĚCI MOVITÉ (DOPRAVNÍ TECHNIKA)
Specifikace, typ:
Nový: ano / ne

Dovoz ze zahraničí: ano / ne

Specifikace účelu pořízení věci movité:
Rok výroby:

Výr. číslo:

Odpisová skupina:

Pořizovací cena bez DPH:
Termín dodání – den, měsíc, rok:

DPH v %:

Termín uvedení do provozu:

Umístění předmětu:

Místo předání:

IV. PRODEJCE (DODAVATEL) VĚCI MOVITÉ
Obchodní firma:
Adresa sídla - ulice, č. p., obec, PSČ:
IČ:

Tel.:
DIČ:

Plátce DPH:

Mobilní telefon:

E-mail:

Běžný bankovní účet - číslo, kód banky:
Kontaktní osoba:

V. NAVRHOVANÉ PODMÍNKY LEASINGOVÉ SMLOUVY
0. navýšená splátka z pořizovací ceny s DPH v %:
Doba leasingu (v měsících):

V
Počet splátek:

:

Perioda splácení:

Pojištění předmětu zajistí D.S. Leasing, a.s., pokud není dohodnuto jinak. Pojistné je zahrnuto v leasingových splátkách, pokud není dohodnuto jinak.
Dohodnutý termín podpisu leasingové smlouvy (dále jen smlouva):
Typ zajištění: avalová směnka / ručení 3. subjektem / zpětný odkup dodavatele / jiný / žádný

Termín dodání věci movité:

VI. PODKLADY POTŘEBNÉ PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Doklad opravňující k podnikání (živnostenský list, koncesní listina, jiný) - originál k nahlédnutí
2. Osvědčení o daňové registraci - originál k nahlédnutí
3. Občanský průkaz podnikatele, resp. zástupce oprávněného jednat za podnikatele - originál k nahlédnutí
4. Tři výpisy z běžného účtu za poslední 3 měsíce (vždy poslední výpis v měsíci) - originál k nahlédnutí
5. Objednávka / proforma faktura / faktura - daňový doklad na věc movitou
6. Oficiální účetní výkazy (výkaz o majetku a závazcích, výkaz o příjmech a výdajích a přiznání k dani z příjmů) za uplynulé dva roky a za poslední
období běžného roku, originálně podepsané podnikatelem)
7. Doklad o způsobilosti k užívání prostor, ve kterých bude věc movitá provozována - originál k nahlédnutí
D.S. Leasing, a.s. si vyhrazuje právo na vyžádání dalších doplňujících podkladů k žádosti o poskytnutí úvěru.

VII. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽITÍM RODNÉHO ČÍSLA
Jméno a příjmení:

RČ:

V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy mezi mnou a společností D.S. Leasing, a.s., Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 48909238 (dále jen „Smlouva“)
souhlasím s tím, aby společnost D.S. Leasing, a.s. za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, včetně mého rodného
čísla (dále jen „osobní údaje“), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a
Nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační Memorandum“).
Účelem zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu je: (i) vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských informací
(dále jen „NRKI“) vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, (ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o mé bonitě,
důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů
NRKI, a (iii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti
a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI.
Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů
NRKI a BRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu.
Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a společností D.S. Leasing, a.s. byla nebo bude uzavřena Smlouva, uděluji
tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou
splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak.
Před podpisem tohoto souhlasu jsem se seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých
osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před
podpisem tohoto souhlasu jsem rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění Informačního Memoranda mohu kdykoli získat v Klientském centru společnosti D.S.
Leasing, a.s., tel.:+420 542 135 135, www.dsleasing.cz, a také v Klientském centru NRKI, tel.: +420 277 778 650, klient@cncb.cz, www.cncb.cz.

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

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

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

VIII. UDĚLENÍ SOUHLASU S POŘÍZENÍM KOPIE OBČANSKÉHO PRŮKAZU
Tímto, dle ustanovení § 2, odst. 5 zákona č. 328/1999 o občanských průkazech v platném znění, uděluji svůj souhlas s pořízením kopie občanského
průkazu č. (uvedeno níže) pro potřebu činnosti společnosti D.S. Leasing a.s., IČ: 48909238.
Jméno a příjmení:

Číslo občanského průkazu:

...........................................................................

Podpis

...........................................................................

...........................................................................

IX. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
1. Stvrzuji svým podpisem pravdivost a úplnost všech údajů uvedených v této žádosti a v přílohách a jsem si plně vědom(a) důsledků, které vyplynou
z uvedení nepravdivých údajů nebo nesprávných údajů.
2. Prohlašuji, že jsem nikdy nebyl(a) trestán(a) a ani proti mně nebylo vedeno trestní řízení.
3. Prohlašuji, že na můj majetek není podán návrh na prohlášení konkurzu, případně tento nebyl prohlášen nebo nebyl zamítnut pro nedostatek
majetku a rovněž neprobíhá a ani nebylo zahájeno řízení o vyrovnání.
4. Uděluji souhlas společnosti D.S. Leasing, a.s. k ověření údajů uvedených v této žádosti. Prohlašuji, že současně v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasím s uchováním poskytnutých osobních údajů v evidenci D.S. Leasing, a.s.

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

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

Správnost a úplnost údajů uvedených v Žádosti za D.S. Leasing, a.s.
ověřil:

podpis:

dne:

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

