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WNIOSEK LEASINGOWY do oferty nr dd.mm.yy
dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z dnia dd.mm.yyyy
złożony w wwwwwwwwww wwwwwwwwww wwwwwwwwww wwwwwwwwww
DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko

Imię

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Typ dokumentu

PESEL

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

scvbhnjkioplkijmnh

Numer i seria dokumentu

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Zawód wykonywany

scvbhnjkioplkijmnh
Dochód miesięczny

Stosunek pracy

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

scvbhnjkioplkijmnh

Typ dochodu z innych źródeł

Kraj

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Dochód miesięczny z innych
źródeł vbhsdsdsdsdnjknh
Liczba osób na utrzymaniu

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Stan cywilny

Obywatelstwo

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Kwota stałych wydatków miesięcznych

scvbhnjkioplkijmnh

Kwota pozostałych wydatków miesięcznych

scvbhnjkioplkijmnh

scvbhnjkioplkijfgfgmnh

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY
Ulica

Nr domu

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Nr mieszkania

scvbhnjkioplkijmnh

Miejscowość

scvbhnjkioplkijmnh
Kod pocztowy

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Tytuł własności

scvbhnjkioplkijmnh
Data zamieszkania

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

.

yyyy

Telefon służbowy

Telefon domowy

scvbhnjkioplkijmnh

Telefon komórkowy

scvbhnjkioplkijmnh

scvbhnjkioplkijmnh

DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA
Nazwa przedsiębiorstwa

341232132WertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhygWertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
341232132WertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhygWertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
REGON

Data rozpoczęcia działalności

NIP

scvbhnjkioplkijmnh

scvbhnjkioplkijmnh

scvbhnjkioplkijmnh

Adres przedsiębiorstwa:

.mmsddddddddddddddddddddsdsdsdsd.yyyy
.mmsddddddddddddddddddddsdsdsdsd.yyyy
.
ddddddddddddsdsdsdsd.yyyy

Adres e-mail:

Numer telefonu

mmsddddddddddddddddddddsdsdsdsd.yyyy

Wnioskuję o przyznanie leasingu:
DANE POJAZDU
Marka

Model

scvbhnjkioplkijmnh
Rok produkcji

Typ

scvbhnjkioplkijmnh

scvbhnjkioplkijmnh

Pojazd

scvbhnjkioplkijmnh

Cena pojazdu netto

scvbhnjkioplkijmnh

scvbhnjkioplkijmnh

DANE LEASINGU
Wartość ofertowa netto

scvbhnjkioplkijmnh 99999,99
Wpłata początkowa (Czynsz „1”)

Liczba czynszów leasingowych

scvbhnjkioplkijmnh 99999
Wartość wykupu

scvbhnjkioplkijmnh 99999,99
scvbhnjkioplkijmnh 99999,99999999,99 PLN
Wpłata początkowa (Czynsz „1”)
z Opłatami za Świadczenia Dodatkowe oraz opłatą rejestracyjną z VAT
99999,99 PLN
scvbhnjkioplkijmnh
Miesięczny czynsz leasingowy
scvbhnjkioplkijmnh 99999
Podane wartości są wartościami netto, od których zostanie naliczony podatek VAT (o ile nie zaznaczono inaczej).

FNMLD551/23/11/2020

ŚWIADCZENIA DODATKOWE
Nazwa świadczenia, za które pobierana jest
opłata

Okres
miesiące

Opłata
miesięczna

Nazwa świadczenia, za które pobierana jest
opłata

Okres
miesiące

Opłata
miesięczna

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
rfgdes
njkioplkijmnh
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
rfgdes
njkioplkijmnh
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
rfgdes
njkioplkijmnh
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
rfgdes
njkioplkijmnh
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
rfgdes
njkioplkijmnh
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
rfgdes
njkioplkijmnh
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Podane wartości są wartościami netto, do których może zostać doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

rfgdes
rfgdes
rfgdes
rfgdes
rfgdes
rfgdes

njkioplkijmnh
njioplkijmnh
njkioplkijmnh
njkioplkijmnh
njkioplkijmnh
njkioplkijmnh

Oświadczam, że zgodnie z definicją małych i średnich przedsiębiorstw określoną
2003/361/WE1) przedsiębiorstwo wraz z uwzględnieniem podmiotów partnerskich i powiązanych:

w

TAK

zaleceniu

Komisji

Europejskiej

NIE

zatrudnia co najmniej 250 osób2)
jego obroty roczne przekraczają 50 mln EUR
jego suma bilansowa przekracza 43 mln EUR
Prosimy o wstawienie w każdym wierszu powyższej tabeli znaku „x” w odpowiednim polu.
1)

2)

zalecenie Komisji Europejskiej 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich – Dz. Urz.
UE L 124 z 20.05.2003 r., str. 36
liczba zatrudnionych osób odpowiadająca liczbie „rocznych jednostek roboczych” (RJR), to jest liczbie osób pracujących w pełnym
wymiarze czasu w danym przedsiębiorstwie lub w jego imieniu

Upoważniam PSA Finance Polska Sp. z o.o. oraz podmioty z nią współpracujące: zakłady ubezpieczeń, brokerów i agentów ubezpieczeniowych,
firmy windykacyjne do sprawdzenia prawdziwości powyższych danych.
Wyrażam zgodę na przekazanie przez PSA Finance Polska Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich
danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową dotyczących mnie jako przedsiębiorcy, a
także dotyczących mnie jako osoby fizycznej – konsumenta, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej
i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych
przez PSA Finance Polska Sp. z o.o. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo
upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez PSA Finance Polska Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji
dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z PSA Finance Polska Sp. z o.o. umowy, oraz przetwarzanie tych informacji przez
Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów,
instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również
udostępnianie PSA Finance Polska Sp. z o.o. przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową
dotyczących prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z PSA Finance Polska Sp. z o.o. umowy.
Wyrażam zgodę na przekazanie przez PSA Finance Polska Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich
danych osobowych, oraz przetwarzanie tych danych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, w celu oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów,
instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
(Dz.U. z 2010 Nr 81 poz. 530 z późn. zm.) upoważniam PSA Finance Polska Sp. z o.o. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań
jako osoby fizycznej - konsumenta.
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
(Dz.U. z 2010 Nr 81 poz. 530 z późn. zm.) upoważniam PSA Finance Polska Sp. z o.o. również do bezpośredniego wystąpienia do biur
informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań jako osoby fizycznej - konsumenta.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że
odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. „Klauzula informacyjna” dotycząca
szczegółowych warunków i skutków wyrażenia powyższych zgód, jak również przetwarzania danych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. jako
administratora danych osobowych, stanowi załącznik do niniejszego wniosku.
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest PSA Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44a.
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@psa-finance.com lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, PSA Finance Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 44a, 02-672
Warszawa), we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych. Dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, w celu przygotowania i zawarcia Umowy
Leasingu, jak również w celu rozpatrywania ew. reklamacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych są wyrażone przez Wnioskodawcę
zgody oraz potrzeba podjęcia działań na życzenie Wnioskodawcy mających na celu zawarcie Umowy Leasingu. Dane osobowe Wnioskodawcy
będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub wynika z obowiązujących przepisów
prawa lub udzielonej przez Wnioskodawcę zgody. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez
administratora danych dostępne są na stronie internetowej: http://e-psafinance.pl/dane-osobowe.html.
Upoważniam Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce oraz PSA Consumer Finance Polska Sp. z o.o. do przekazania PSA Finance Polska
Sp. z o.o. informacji dotyczących mojej historii kredytowej (dotyczy przypadków, gdy Wnioskodawca zawarł poprzednio umowę z Banque PSA
Finance S.A. Oddział w Polsce / PSA Consumer Finance Polska Sp. z o.o.).
FNMLD551/23/11/2020

Oświadczam, że:
- nie zalegam ze składkami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Urzędu
Skarbowego.
- jestem świadomy ewentualnej odpowiedzialności karnej za wprowadzenie w błąd lub złożenie nierzetelnego oświadczenia w celu uzyskania
leasingu, na podstawie art. 286 względnie art. 297 Kodeksu karnego.
Oświadczam, że składam niniejszy wniosek w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, a
finansowany pojazd będzie wykorzystywany w ramach wykonywanych w związku z tą działalnością czynności o charakterze zawodowym.
Przyjmuję do wiadomości, że Leasingodawca zastrzegł sobie prawo uchylenia się od zawarcia Umowy Leasingu w przypadku niedostarczenia
przez Wnioskodawcę wymaganych dokumentów lub niespełnienia innych warunków wskazanych w decyzji o przyznaniu leasingu, a także w
razie uzyskania dodatkowych informacji mających negatywny wpływ na ocenę zdolności kredytowej Wnioskodawcy.
.Podpis Wnioskodawcy
Pieczątka Wnioskodawcy

Oświadczam, że podpisy zostały złożone w mojej obecności, po sprawdzeniu przeze mnie tożsamości osoby, która go złożyła.
Podpis Pracownika Autoryzowanego Dystrybutora
Pieczęć Autoryzowanego Dystrybutora
Numer Autoryzowanego Dystrybutora1 esdkfkdcvbhnjkiopl

1234567
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Załącznik do wniosku o udzielenie leasingu

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wyrażenie przez Panią/Pana zgody oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta
Modzelewskiego 77a, Warszawa (dalej jako „BIK”):
1) w celu udostępnienia przez BIK do PSA Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44a (dalej „Firma”), w odpowiedzi na złożone
zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub
2) w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy leasingu.
Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok Firmy – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych przez BIK:
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta
Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)
Dane kontaktowe
Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676
Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail:
iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A).
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:
podstawa prawna przetwarzania
 oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;
 statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji
dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców
danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym
(pożyczkowym) klientów;
 w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego
przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
Kategorie przetwarzanych
BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
danych
 dane identyfikujące osobę w tym: nazwa działalności, PESEL/NIP/REGON, imiona i nazwiska, dane dotyczące dokumentów
tożsamości, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, informacje o prowadzonej działalności gospodarczej;
dane adresowe i teleadresowe,
dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, okres i warunki spłaty zobowiązania,
zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, decyzja
kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.
BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:
•
•
Źródło pochodzenia danych
Okres przez który dane będą
przetwarzane

dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana
zobowiązania lub po jego wygaśnięciu – w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez
okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie
dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym
w powyższym punkcie;

Odbiorcy danych

Prawa osoby, której dane
dotyczą

dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych
roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani
zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i
podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także do rejestru PESEL lub
Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być
także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie
podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody –
przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan
przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
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