WNIOSEK O FINANSOWANIE POJAZDU / WYNAJEM / WYNAJEM Z WYKUPEM
Nazwa i adres firmy/pieczęć
Adres do korespondencji
Nazwa banku Klienta
☐ jak obok
Data wystawienia pierwszej faktury (m-c/rok)

NIP

Tel. stacjonarny (z nr kierunkowym)

Rodzaj prowadzonej księgowości

☐ pełna

Tel. komórkowy

E-mail

☐ uproszczona

Rodzaj działalności

☐ produkcja

☐ handel

☐ usługi

Sposób prowadzenia księgowości ☐ własna

☐ firma zewn.

Zasięg na rynku

☐ lokalny

☐ krajowy

☐ zagraniczny

Forma własności nieruchomości

☐ własna

☐ najem

Inne źródła dochodu ☐ NIE

☐ TAK

Ubezpieczenie majątku firmy

☐ NIE

☐ TAK

Polisa na życie

☐ NIE

☐ TAK

Struktura dostawców

☐ wielu

☐ 1 dominujący

Struktura odbiorców

☐ wielu

☐ 1 dominujący

Liczba zatrudnionych
DANE PRZEDMIOTU I DOSTAWCY, PROPONOWANE WARUNKI UMOWY
Nazwa/rodzaj przedmiotu / ilość
Rok produkcji
Przedmiot
☐zgodnie z załączoną specyfikacją
☐ nowy
☐ używany
☐zgodnie z załączoną specyfikacją

Cena zakupu, waluta

☐ nowy
☐ używany
Dostawca/NIP

Rodzaj kosztu
Rodzaj umowy

☐ stały

☐ zmienny

☐ wynajem

☐ wynajem z wykupem

Udział własny (%)

☐zgodnie z załączoną specyfikacją

Okres umowy (m-ce)

Wartość resztowa (%)

DANE FINANSOWE W PLN
Okres bieżący (liczba miesięcy/rok)
Przychód
Zysk brutto

Waluta umowy

Rok ubiegły (liczba miesięcy /rok)

FORMY FINANSOWANIA, ZOBOWIĄZANIA - dane na dzień ………………………………………
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE/LEASINGOWE/GWARANCJE/POŻYCZKI
☐ NIE
☐ TAK
Rodzaj zobowiązania
(kredyt obrotowy,
Wysokość
Okres
Nazwa
inwestycyjny,
udzielonego
Aktualne saldo
Forma
finansowania
instytucji
leasing, gwarancja,
finansowania
do spłaty
zabezpieczenia
(od-do)
finansującej
pożyczka)
(waluta)
(waluta)
(rodzaj/wartość)
(m-c/rok)

Umowy zawarte z Quick Lease są ujęte w bilansie
PORĘCZENIA/GWARANCJE
Nazwa i adres
dłużnika

Rodzaj zobowiązania
(kredyt/leasing/inne)

☐ NIE
☐ NIE

Nazwa instytucji
finansującej

Obciążenie miesięczne
(waluta)

☐ TAK
☐ TAK

Aktualne saldo do
spłaty (waluta)

Okres finansowania
(od-do)
(m-c/rok)

Obciążenie
miesięczne
(waluta)

INNE ZOBOWIĄZANIA* w tym: instrumenty pochodne, wyroki i inne postępowania egzekucyjne ☐ NIE
☐ TAK
Obciążenia z tytułu
Wartość
Data zakończenia (m-c/rok)

*podanie powyższych informacji jest dobrowolne, jednakże może korzystnie wpłynąć na warunki umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH
Na Wnioskodawcy ciążą zaległości podatkowe.
£ NIE
£ TAK, w wysokości ……………………………… zł
Na Wnioskodawcy ciążą zaległości z tytułu składek ZUS.
£ NIE
£ TAK, w wysokości ……………………………… zł
INFORMACJE O STANIE CYWILNYM I MAŁŻEŃSKICH STOSUNKACH MAJĄTKOWYCH (dotyczy osób fizycznych i spółek osobowych)**
Imię i nazwisko właściciela/wspólnika
Stan cywilny/Ustrój majątkowy
Imię i nazwisko współmałżonka
☐wolny

☐wspólność

☐rozdzielność

☐wolny

☐wspólność

☐rozdzielność

☐wolny

☐wspólność

☐rozdzielność

** w przypadku stanu wolnego lub rozdzielności majątkowej opuścić część dot. współmałżonka.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż Quick Lease Sp. z o.o. z siedzibą w
Legnicy przy ul. Żwirki i Wigury 47/1A , jest administratorem Pani(a) danych osobowych. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez
Quick Lease Sp. z o.o. w celach złożenia i rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy wynajmu, oceny kondycji finansowej prowadzonego

przedsiębiorstwa w ramach oszacowania ryzyka finansowego oraz zawarcia umowy wynajmu. Ponadto Pani(a) dane mogą być udostępniane
innym podmiotom gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa bądź, gdy wyrazi Pan(i) na to zgodę. Osoba czyjej dane dotyczą ma zapewnione
prawo do dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących i ich poprawiania lub uzupełniania. Podanie danych jest dobrowolne jednakże
niezbędne do złożenia i rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy wynajmu.

OŚWIADCZENIA i PODPIS(Y) WNIOSKODAWCY(ÓW)
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Quick Lease Sp. z o.o. danych osobowych zawartych we wniosku dotyczących stanu
cywilnego, ustroju majątkowego małżeńskiego oraz danych ujętych w rubryce „Inne zobowiązania”. Jednocześnie wnioskodawca oświadcza,
iż jest świadom dobrowolności podania powyższych danych na etapie składania wniosku oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Quick
lease Sp. z o.o. informuje, iż po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zawarcie umowy może być uzależnione od podania informacji o stanie
cywilnym oraz ustroju majątkowym małżeńskim, a w przypadku istnienia wspólności ustawowej małżeńskiej, od poręczenia przez małżonka
wystawionego weksla in blanco bądź wyrażenia przez małżonka zgody na zaciągnięcie zobowiązania, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
☐ NIE ☐ TAK
Wnioskodawca wyraża zgodę na udostępnienie przez Quick Lease Sp. z o.o. podanych we wniosku danych QC Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,
w związku z finansowaniem przez ten podmiot działalności Quick Lease Sp. z o.o., w celu weryfikacji zaangażowania finansowego klienta w
Grupie Kapitałowej QC lub przeprowadzenia oceny kondycji finansowej prowadzonego przedsiębiorstwa w ramach oszacowania ryzyka
finansowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednakże niezbędne do rozpatrzenia wniosku.
☐ NIE ☐ TAK
Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie Jego danych w celach marketingu własnych produktów i usług Quick Lease Sp. z o.o. Wyrażenie
zgody jest dobrowolne.
☐ NIE ☐ TAK
Wnioskodawca wyraża zgodę na otrzymywanie od Quick Lease Sp. z o.o. informacji handlowych oraz materiałów promujących przesyłanych
drogą elektroniczną, na wskazany we wniosku adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
☐ NIE ☐ TAK
Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Quick Lease sp. z o.o. Jego danych w celach marketingu produktów i usług QC sp. z
o.o. oraz Cash Help Sp. z o.o. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
☐ NIE ☐ TAK
Wnioskodawca wyraża zgodę na otrzymywanie od Quick lease Sp. z o.o. informacji handlowych oraz materiałów promujących produkty
i
usługi
QC
sp.
z
o.
o.
z
siedzibą
w
Legnicy
,
przesyłanych
drogą
elektroniczną,
na wskazany we wniosku adres mailowy. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
☐ NIE ☐ TAK
Wnioskodawca wyraża zgodę na udostępnianie do QC sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy, danych go dotyczących w następującym zakresie:
a)
jeśli Wnioskodawca jest osobą fizyczną: imię i nazwisko, dane teleadresowe, numer VIN samochodu oraz okres finansowania,
b)
jeśli Wnioskodawca jest podmiotem niebędącym osobą fizyczną: pełna nazwa i dane teleadresowe, branża, numer VIN samochodu oraz
okres finansowania.
Powyższe dane będą przetwarzane przez QC sp. z o. o. w celu prowadzenia działań marketingowych przez ten podmiot,
w tym w celach informacyjnych o nowej ofercie produktowej lub usługach serwisowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
☐ NIE ☐ TAK
Oświadczam, że: a) podmiot nie znajduje się w trakcie zmian organizacyjnych wymagających ich ujawnienia we właściwym rejestrze, b) nie
znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego lub postępowania układowego i nie jest przeciwko Niemu prowadzona egzekucja
skarbowa, komornicza ani windykacyjne działania bankowe, c) podmiot nie jest powiązany personalnie lub kapitałowo z członkami organów
Quick Lease Sp. z o.o. lub osobami zajmującymi kierownicze stanowiska.
Oświadczam, że w stosunku do osobistego oświadczenia majątkowego złożonego przez nas w dniu ………………………………………. nie nastąpiły
żadne zmiany w zakresie stanu majątkowego, stanu cywilnego ustroju majątkowego małżeńskiego oraz posiadanych zobowiązań kredytowych
i leasingowych.

10. Wnioskodawca wyraża zgodę na jednorazowe pozyskanie informacji na swój temat przez QC sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy z baz BIK, ZBP, BIG, KRD,
ERIF.

11. Niniejszym pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, oświadczam, że beneficjentem
rzeczywistym1 wnioskowanej transakcji jest/są:
Imię i nazwisko
Adres zameldowania/zamieszkania
Inne dane (np. PESEL)

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z podania nieprawdziwych informacji, niniejszym podpisem stwierdzam
prawdziwość i kompletność wszystkich podanych we wniosku informacji, złożonych oświadczeń i dołączonych dokumentów.
Wnioskodawca: Pieczęć, podpis

Data: ……………………………

Zgodnie z art. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 153
poz. 1505 z póz. zm.), beneficjentem rzeczywistym jest:
1)
osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której
przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
2)
osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w
tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających
lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych,
3)
osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami
majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o obrocie instrumentami finansowymi.
1

