Masowe Kanały Dystrybucji

WNIOSEK O FINANSOWANIE W PKO LEASING S.A.
DANE FIRMY

Pełna nazwa Firmy

NIP

Adres siedziby

Adres do korespondencji

Tel. do kontaktu

Liczba zatrudnionych pracowników

E-mail

E-faktura

 wyrażam zgodę, e-mail:
_________________________________
Faktyczny przedmiot prowadzonej
działalności

SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI
Proponowany przedmiot finasowania

Wartość przedmiotu
 netto
 z VAT
 24
 30
 36
 48
 inne:___________________________

Okres umowy (miesiące)

NIP Sprzedawcy

967 09 51 593

Wpłata własna

 0%
 10%
 20%
 30%
 inne:__________________________

Opłata za przygotowanie

0,00

PODSTAWOWE INFORMACJE O KORZYSTAJĄCYM
Imię i nazwisko

PESEL/data urodzenia w przypadku
osoby nieposiadającej numeru PESEL

Adres zameldowania na pobyt stały

Adres do korespondencji

Rodzaj dokumentu tożsamości

Numer i seria dokumentu tożsamości

Data wydania dokumentu

Organ wydający

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Stan cywilny

 żonaty/zamężna
 panna/kawaler
 rozwiedziony/na
 wdowiec/wdowa

Wykształcenie

Status mieszkaniowy

 właściciel mieszkania
 właściciel domu
 najemca
 inne

Cel nawiązania stosunku
gospodarczego

 tak
 nie

Rozdzielność majątkowa

Działalność prowadzona we własnych
nieruchomościach

 podstawowe
 średnie ogólnokształcące
 średnie zawodowe
 wyższe
 finansowanie działalności
gospodarczej
 inny:______________________

 tak
 nie

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
Rok _________, za _____ m-ce/y
Przychód za ostatni rok
rozliczeniowy w PLN

Dochód za ostatni rok
rozliczeniowy w PLN

Rok _________, za _____ m-ce/y
Przychód za bieżący rok
rozliczeniowy w PLN

Dochód za bieżący rok
rozliczeniowy w PLN

Parafka
Wnioskodawcy: _________________________________________
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DANE ODBIERAJĄCEGO (jeśli inne niż Korzystającego)
Imię i nazwisko

PESEL

Adres zameldowania na pobyt stały

Numer i seria dokumentu tożsamości

Data wydania dokumentu

Organ wydający

WNIOSKUJĘ O ZAŁOŻENIE KONTA UŻYTKOWNIKA W PKO-PORTAL Z DOSTĘPEM DO DANYCH FIRMY DLA:
Imię i nazwisko

PESEL

Adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod
pocztowy, miejscowość, kraj
E-mail

Tel. komórkowy

OŚWIADCZENIA
Wyrażam zgodę na:
1. Działając na podstawie art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe niniejszym upoważniam PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Bankiem) do przekazania PKO
Leasing S.A. wszelkich danych i informacji przekazanych Bankowi i stanowiących tajemnicę bankową w zakresie:
a) oceny zdolności kredytowej, przyznanych limitów i ich wykorzystania, w tym kopii i oryginałów dostarczonych przeze mnie dokumentów,
b) prowadzenia procesu monitorowania Klienta,
c) prowadzenia procesu restrukturyzacyjnego / windykacyjnego,
d) zdarzeń mających wpływ na ocenę wiarygodności i rzetelności Klienta.
2. Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie przez PKO Leasing S.A. informacji handlowej, w tym za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i środków komunikacji elektronicznej na wskazany przeze mnie
adres e-mail, a także za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 tak  nie
3.Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych (w tym: identyfikacyjnych, teleadresowych, dotyczących zawieranych umów, a także dotyczących prowadzonego przeze mnie przedsiębiorstwa) do Spółek
Grupy Kapitałowej (SGK)1 w celu:
a) przesyłania przez nie zindywidualizowanej informacji handlowej właściwej ze względu na przedmiot działania danej spółki, w tym za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i środków komunikacji
elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail, a także za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 tak  nie
b) prowadzenia przez nie zindywidualizowanego marketingu własnego produktów i usług.
 tak  nie
4 Wyrażam zgodę, aby w sytuacji nie zawarcia umowy lub po wygaśnięciu, jak również po rozwiązaniu wiążących mnie umów, PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi (93-281), al. Marszałka E. Śmigłego Rydza
20, przetwarzała moje dane zawarte we wnioskach i zgromadzonych dokumentach, w celu prowadzenia działań marketingowych.
 tak  nie
Upoważnienie do pozyskania informacji gospodarczych
[stanowi ono oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną składającego niniejszy wniosek osobiście, zaś w przypadku pozostałych Wnioskodawców – oświadczenie osób podpisujących
niniejszy wniosek w charakterze reprezentanta bądź pełnomocnika Wnioskodawcy]
Upoważniam PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81,
poz.530 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. ust. 4a, 4a¹,4a² ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2002 r. Nr. 72 poz.665 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9
kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) oraz innych biur informacji gospodarczej, o ujawnienie określonych powyższymi ustawami informacji gospodarczych dotyczących mojego
zadłużenia oraz do wystąpienia za pośrednictwem BIG InfoMonitor o udostępnienie z Biura Informacji Kredytowej S.A (‘BIK’) i Związku Banków Polskich danych gospodarczych, w tym między innymi oceny
punktowej (scoring), w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego
Informacja administratora danych osobowych
PKO Leasing S.A. („Spółka”) z siedzibą w Łodzi przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza 20 informuje że:
a) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) i będzie przetwarzać podane
przez Panią/Pana dane w celu wykonywania swoich zadań statutowych, w tym realizacji działań niezbędnych do zawarcia i realizacji wnioskowanych umów, a także wypełnienia prawnie usprawiedliwionych
celów Spółki oraz zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków.
b) Dane mogą zostać udostępnione PKO Bankowi Polskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych działań związanych z wykonywaniem zawartych
umów oraz zarządzaniem ryzykiem i prowadzeniem sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA oraz- w przypadku wyrażenia zgody, objętym zakresem tej zgody
podmiotom z grupy kapitałowej PKO BP S.A. w celu realizacji przez nie działań marketingowych.. Dane osobowe mogą również zostać udostępnione, w przypadku wyrażenia stosownej zgody, spółce Biuro
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A („BIK”) i instytucjom współpracującym z BIK, a także innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wówczas przetwarzane przez BIK w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r.
poz. 128), oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 tej ustawy, w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.
c) Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia
sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Osoba podpisująca wniosek niniejszym oświadcza, iż:
zapoznała się z powyższą informacją Administratora Danych Osobowych i zobowiązuje się do przekazania tych informacji wszystkim osobom fizycznym - np. beneficjentom rzeczywistym w rozumieniu
Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2010 nr 46, poz. 276) - niepodpisującym niniejszego oświadczenia, których dane osobowe mogą być przetwarzane
w związku z przygotowaniem i realizacją wnioskowanej umowy.

Data i
miejscowość

Podpis Wnioskodawcy

Podpis pracownika PKO Leasing potwierdzający poprawność powyższych danych
Potwierdzam tożsamość na podstawie okazanego dokumentu tożsamości podanego we wniosku.
Oświadczam, że wszelkie kopie dokumentów załączone do wniosku są zgodne z przedstawionymi mi do wglądu oryginałami.

1Spółki Grupy Kapitałowej objęte wymianą danych na podstawie niniejszej zgody: PKO Bank Polski SA, PKO Faktoring SA, PKO Leasing Finanse sp. z o.o., PKO Leasing Nieruchomości Sp. z o.o., PKO Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z o.o..
2

