WNIOSEK LEASINGOWY
NR WNIOSKU (WYPEŁNIA GRENKE)
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DANE WNIOSKODAWCY

DLA WNIOSKÓW DO KWOTY 10 000 ZŁ NETTO PROSZĘ WYPEŁNIĆ POLA 1-5

WNIOSKODAWCA
Siedziba firmy

2

3

Własność

Najem

Od kiedy siedziba firmy jest pod wskazanym adresem

/

/

Pełna nazwa firmy, adres siedziby lub pieczątka firmowa

Data rozpoczęcia działalności

/

/

Tel.

Liczba pracowników (umowa o pracę)

www

E-Mail

Liczba pracowników (inne formy zatrudnienia)

Branża, opis działalności

KRS/inny rejestr

NIP

OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY (PODPISUJĄCE WNIOSEK)
Imię i nazwisko

PESEL

Dow. osob. seria i nr.

Imię i nazwisko

PESEL

Dow. osob. seria i nr.

Imię i nazwisko

PESEL

Dow. osob. seria i nr.

ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNO-PRAWNE
Zaległości podatkowe
Zaległości wobec ZUS-u

■

Czy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne?

4

■

nie

tak

Kwota

nie

tak

Kwota

nie

tak

Kwota

OŚWIADCZENIA I PODPISY
1. Wnioskodawca
	
oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ofert i informacji handlowych przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres mailowy (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą z dnia 16
lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zaznaczyć właściwy kwadrat
tak
nie
2. 	Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, osoby podpisujące wniosek oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie wskazanych przez nie danych osobowych
przez GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa A. Baraniaka 88 (dalej GRENKE) oraz inne podmioty działające na zlecenia GRENKE, w tym GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden,
w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy i realizacji umowy, jak również w celach statystycznych i archiwalnych, a także na przekazanie tych danych Ubezpieczycielom wskazanym w umowie leasingu
w zakresie niezbędnym do dokonania przez te podmioty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Osoby podpisujące wniosek potwierdzają, że zostały poinformowane o dobrowolności podania danych osobowych,
o prawie dostępu do treści tych danych i ich poprawiania oraz o tym, że administratorem danych osobowych jest GRENKE z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa A. Baraniaka 88. Zgoda niniejsza obejmuje
przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, pod warunkiem że nie zmieni się cel ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia i rozpatrzenia wniosku
o zawarcie umowy leasingu. Wyrażam zgodę ✔ tak
nie
3. 	Osoby podpisujące niniejszy wniosek na podstawie art. 105 ust. 4a , 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2015, poz. 128) w imieniu Wnioskodawcy upoważniają do pozyskania za
pośrednictwem BIG InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie z Biura Informacji Kredytowej SA i Związku Banków Polskich danych dotyczących wymagalnego zadłużenia Wnioskodawcy wobec banków i instytucji
upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 zł oraz informacji dotyczących składanych zapytań na temat Wnioskodawcy do Rejestru BIG InfoMonitor SA w ciągu ostatnich 12 miesięcy i innych
danych gospodarczych w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka.
4. 	Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie / nas w niniejszym wniosku i załączonych do niego dokumentach są zgodne z prawdą i jestem / jesteśmy świadomy / świadomi odpowiedzialności
karnej wynikającej ze składania nieprawdziwych informacji.

X

Imię i nazwisko (wielkimi literami)

Data

UPOWAŻNIENIE DO WERYFIKACJI OSÓB FIZYCZNYCH
Jednoosobowa działalność gospodarcza, wspólnicy spółek cywilnych, poręczyciele fizyczni
Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

PESEL

PESEL

Dow. osob. seria i nr.

Dow. osob. seria i nr.

Stan cywilny	

wolny

współmałżonek – rozdzielność majątkowa

Stan cywilny	

wolny

współmałżonek – rozdzielność majątkowa

GRENKE Aktiengesellschaft
współmałżonek – wspólność majątkowa
współmałżonek – wspólność majątkowa
76517 Baden-Baden . Tel. +49 7221 5007-600 . E-Mail service@grenke.de
Vorstand:NaWolfgang
Grenke
(Vorsitzender),
Gilles
Christ,
Sebastian
Hirsch,
Mark
Kindermann,
Antje
Leminsky
.
Vorsitzender
des
Aufsichtsrates:
Prof.
Dr.
Ernst-Moritz
Lipp
podstawie art. 24 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. 2014, poz. 1015) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
Amtsgericht Mannheim HR-Nr. HRB 201836 . USt-Id-Nr. DE 190563917 . Steuer-Nr. 33027/05391

bankowe (Dz.U. 2015, poz. 128) niniejszym upoważniam GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa A. Baraniaka 88 do wystąpienia do:
1. BIG Infomonitor SA z siedzibą w Warszawie (KRS 201192) o ujawnienie dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz o udostępnienie za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA i Związku Banków
Polskich danych dotyczących mojego zadłużenia wobec banków i innych instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 zł lub braku danych w takim zakresie.
2. Krajowego Rejestru Długów BIG SA z siedzibą we Wrocławiu (KRS 169851) w celu pozyskania informacji gospodarczych na mój temat w zakresie aktualnych zobowiązań, które są wymagalne.
3. Rejestru Dłużników ERIF BIG SA z siedzibą w Warszawie (KRS 182408) w celu pozyskania informacji gospodarczych na mój temat w zakresie aktualnych zobowiązań, które są wymagalne.

Data

X Podpis

Data

X Podpis
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Pieczątka Wnioskodawcy

Podpisy zgodnie z regułą reprezentacji
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INFORMACJE FINANSOWE

DLA WNIOSKÓW DO KWOTY 30 000 ZŁ NETTO PROSZĘ WYPEŁNIĆ POLA 1-6 I 8

WNIOSKODAWCA

PRZYCHODY / WYNIK
DANE ZA ROK

WYNIK NETTO W ZŁ

2016

Zysk

Strata

Kwota zysku / straty

2017

Zysk

Strata

Kwota zysku / straty

Zysk

Strata

Kwota zysku / straty

2018
od

Pełna nazwa firmy, adres siedziby lub pieczątka firmowa

PRZYCHÓD

do

POSIADANE NIERUCHOMOŚCI
OPIS (NAZWA)

ADRES

WARTOŚĆ RYNKOWA

HIPOTEKA OBCIĄŻONA

WŁASNOŚĆ

nie

tak

firmy

prywatna

nie

tak

firmy

prywatna

ŚRODKI TRANSPORTU, MASZYNY I URZĄDZENIA
OPIS (NAZWA)

ROK PRODUKCJI

WARTOŚĆ RYNKOWA

OBCIĄŻENIA
nie

tak

firmy

prywatna

nie

tak

firmy

prywatna

INNE ZOBOWIĄZANIA (KREDYTY, LEASING, INNE, POŻYCZKI)
TYP

7

OPIS

kredyt

leasing

inne

kredyt

leasing

inne

nie

tak Stan na dzień

KIEDY UDZIELONY (mies., rok)

KWOTA DO SPŁATY

INFORMACJE DODATKOWE

WŁASNOŚĆ

TERMIN SPŁATY (mies., rok)

DLA WNIOSKÓW NA KWOTĘ POWYŻEJ 30 000 ZŁ NETTO PROSZĘ WYPEŁNIĆ POLA 1-8

PORĘCZENIA UDZIELONE INNYM PODMIOTOM
Dłużnik

Rodzaj zobowiązania

Forma zabezpieczenia

Wysokość zadłużenia

Termin spłaty (mies., rok)

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI Z TYT. DOSTAW I USŁUG

Stan na dzień

Kwota zobowiązań ogółem

Ostateczny termin zapłaty

Liczba wierzycieli

W tym zobowiązania przeterminowane

Kwota należności ogółem

Ostateczny termin zapłaty

Liczba dłużników

W tym należności przeterminowane

DANE FINANSOWE (KWOTA W TYS. ZŁ)
DATA

DATA

A. AKTYWA TRWAŁE

A. KAPITAŁ WŁASNY ŁĄCZNIE

RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY

KAPITAŁ PODSTAWOWY

B. AKTYWA OBROTOWE

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

ZAPASY

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

ŚRODKI PIENIĘŻNE

SUMA AKTYWA / PASYWA

AMORTYZACJA

ZYSK ZE SPRZEDAŻY

DATA

OŚWIADCZENIA I PODPISY
Oświadczam, że powyższe dane podane zostały zgodnie z prawdą, ze świadomością o odpowiedzialności karnej wynikającej z treści art. 286 k.k.

Imię i nazwisko (wielkimi literami)

Data

X
Podpisy zgodnie z regułą reprezentacji

Pieczątka Wnioskodawcy
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DATA

