WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY LEASINGU
Numer _____________________ / ________
Data
sporządzenia
Wniosku
I.
1.

___._________. 2021 roku

Warszawa

Miejsce podpisania
Wniosku

Informacja o Wnioskodawcy
2. Status prawny Wnioskodawcy:

Nazwa/Firma przedsiębiorcy:

__________________________________________________

□ spółka z o.o. □ spółka akcyjna

__________________________________________________
□ inna spółka prawa handlowego:
Siedziba: __________________________________________
________________________________________________
___ - _______ _____________________________________
□ spółka cywilna / wspólnicy spółki cywilnej:
__________________________________________________
________________________________________________
Numer KRS: ________________________________________
________________________________________________
Kapitał zakładowy: ______________________________PLN
□ osoba fizyczna/przedsiębiorca
NIP: ___________________________________________
REGON: ________________________________________
Adres do Korespondencji:

3.

_________________________________________________
4.

__________________________________________________
__________________________________________________

Data powstania działalności:

Zakres i rodzaj prowadzonej działalności:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

___ - _______ _____________________________________

5.

Ilość zatrudnionych osób:

_________________________________________________

Telefon:

6.
__________________________________________________

Informacje na temat założyciela / właściciela / branża
/ doświadczenie w branży / źródła przychodu:

_________________________________________________

Faks:

_________________________________________________
__________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

dalej „Wnioskodawca”.

_________________________________________________
II.

Udział Wnioskodawcy w innych podmiotach gospodarczych

Nazwa i siedziba podmiotu

www:
e-mail:

% udziału w kapitale

Rodzaj działalności

III.

Rachunki bankowe posiadane przez Wnioskodawcę

Nazwa banku prowadzącego rachunek

IV.

% Dostaw

Waluta
rozliczeń

Rodzaj Dostaw

Okres współpracy

Warunki
płatności

Składniki majątku Wnioskodawcy na dzień złożenia Wniosku

A_Nieruchomości
Właściciel

Charakter
Nieruchomości

B_Samochody i inne środki trwałe
Właściciel

VI.

Numer rachunku

Główni Dostawcy lub Odbiorcy / Istotny Kontrahent w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy

Dostawca / Odbiorca

V.

Waluta

Położenie Nieruchomości

Wartość rynkowa
(PLN) / Wycena
Rzeczoznawcy
(T/N)

Marka/Rodzaj

Rok Produkcji

Łączna kwota i
liczba wpisanych
hipotek (PLN)

Wartość
rynkowa (PLN)

Pozostałe aktywa i pasywa (dotyczy osób fizycznych) – Szacunkowa wartość w PLN
Na koniec roku ubiegłego

Za rok bieżący

Zapasy
Należności od Odbiorców
Zobowiązania wobec Dostawców
Gotówka

VII.

Informacja o Przedmiocie Leasingu i wnioskowanych warunkach Leasingu

1.

Nazwa Przedmiotu Leasingu /
Producent

2.

Miejsce
zainstalowania
(używania)
Przedmiotu
Leasingu

3.

Wartość Przedmiotu
Leasingu_netto (PLN)

Rok Produkcji

Miejscowość: ____________________________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Dostawca
Przedmiotu
Leasingu (nazwa i
adres)
Przewidywany
Termin Dostawy
Miejsce odbioru
Przedmiotu
Leasingu

Waluta

DD/MM/RRRR

□ siedziba Dostawcy

www:
e-mail:

□ siedziba Wnioskodawcy

Waluta Umowy
Leasingu
Okres Umowy
Leasingu

PLN

(w miesiącach)
Opłata wstępna
(% Wartości
Początkowej
Przedmiotu
Leasingu)
Ubezpieczenie
Przedmiotu
Leasingu

VIII.

Ubezpieczający: Leasingobiorca/Korzystający
Ubezpieczony: Leasingodawca

Cel planowanej przez Wnioskodawcę inwestycji

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
IX.

Oświadczenia Wnioskodawcy

Wnioskodawca niniejszym oświadcza, że:
1.

nie zostało wszczęte i nie toczy się przeciwko Wnioskodawcy żadne postępowanie układowe, upadłościowe, likwidacyjne;

2.

nie zalega z płatnościami wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków i składek ZUS i nie jest prowadzone przeciwko
Wnioskodawcy postępowanie egzekucyjne wszczęte z tych tytułów;

3.

posiada/nie posiada* zadłużenia z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

Nazwa
banku/pożyczkoda
wcy

4.

Rodzaj
kredytu

Kwota zaciągniętego
kredytu/pożyczki

Waluta

Średnia
rata
miesięczna

Aktualne saldo
zadłużenia

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

korzysta/nie korzysta* z gwarancji bankowych (w przypadku korzystania należy podać: nazwę banku wystawiającego gwarancję,
beneficjenta gwarancji, kwotę, termin wygaśnięcia)

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

5.

udzielał/nie udzielał* poręczeń cywilnych lub wekslowych (w przypadku udzielanych poręczeń proszę podać rodzaj
wierzytelności, kwotę)

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

www:
e-mail:

6.

posiada/nie posiada* zobowiązań z tytułu umów leasingu

Nazwa
Finansującego /
Firma
Leasingowa

7.

Przedmiot
leasingu

Data
podpisania
umowy

Wartość
początkowa
przedmiotu
leasingu

Waluta

Średnia rata
miesięczna
(netto)

Suma opłat
leasingowych
pozostałych
do spłaty

Termin
zakończenia
umowy

Poniższe wypełniają wyłącznie osoby fizyczne i wszyscy wspólnicy spółek jawnych, partnerskich i cywilnych

Imię i nazwisko Wnioskodawcy
Jestem / Nie Jestem żonaty (zamężna)*
Pozostaję we wspólności majątkowej / rozdzielności majątkowej*
Jestem / Nie Jestem żonaty (zamężna)*
Pozostaję we wspólności majątkowej / rozdzielności majątkowej*

8.

Wnioskodawca oświadcza, iż:
Wnioskodawca jest spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym
wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa
państwa trzeciego.
Wnioskodawca nie posiada żadnego beneficjenta rzeczywistego będącego osobą fizyczną, który:
a) posiada ponad 25% udziałów lub akcji lub praw głosu na zgromadzeniu udziałowców lub akcjonariuszy) Klienta,
także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu
b) lub sprawuje kontrolę nad klientem pośrednio, tj. posiada osobę, która kontroluje udziałowca lub akcjonariusza
klienta w sposób opisany w lit. a),
c)
jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Wnioskodawca nie posiada innych rzeczywistych beneficjentów poza członkami organów zarządzających lub osobami
reprezentującymi.
Beneficjentem rzeczywistym jest następująca osoba fizyczna / są następujące osoby fizyczne:
- Imię Nazwisko
- Obywatelstwo
- Pesel lub data i kraj urodzenia
- Adres (ulica, nr domu, mieszkania, kod, miasto, kraj)
Wnioskodawca lub żaden ze wskazanych powyżej beneficjentów rzeczywistych jest / nie jest osobą zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, a także bliskim współpracownikiem
osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

9.

Wnioskodawca oświadcza, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym Wniosku o zawarcie Umowy Leasingu, jak i załączone
do niego dokumenty są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
10. Wnioskodawca oświadcza również, że jestem świadomy określonej w obowiązujących przepisach prawa odpowiedzialności
wynikającej z poświadczenia nieprawdy.

X.
1.

Zgody Wnioskodawcy
Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez spółkę działającą pod firmą ARP Leasing spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000788461, NIP
7010931695, REGON 383240977 (dalej ARP Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) wskazanych we wniosku o zawarcie
umowy leasingu danych osobowych i danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach oraz informacji
przekazanych, w związku ze złożeniem niniejszego wniosku:
a) w celu zbadania kondycji finansowej oraz rozpatrzenia wniosku, zawarcia i wykonania umowy leasingu. Niniejsza zgoda jest
dobrowolna, jednakże brak danych umożliwiających ocenę kondycji finansowej i rozpatrzenia wniosku, a także zawarcie i
wykonanie umowy leasingu. Wnioskodawcy może powodować odmowną decyzję dotyczącą niniejszego Wniosku.
Jednocześnie Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach
prawa.

www:
e-mail:

 WYRAŻAM ZGODĘ

 NIE WYRAŻAM ZGODY

b)

w celu przekazania danych do podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy ARP Leasing sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, w celu zbadania kondycji finansowej oraz rozpatrzenia wniosku, zawarcia i wykonania umowy leasingu.
Niniejsza zgoda jest dobrowolna, jednakże brak danych umożliwiających ocenę kondycji finansowej i rozpatrzenia
wniosku, a także zawarcie i wykonanie umowy leasingu. Wnioskodawcy może powodować odmowną decyzję dotyczącą
niniejszego Wniosku. Jednocześnie Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać cofnięta w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie
jest oparte na przepisach prawa.
 WYRAŻAM ZGODĘ
 NIE WYRAŻAM ZGODY
c)

w celu marketingu produktów i usług swoich oraz podmiotów grupy kapitałowej do której należy ARP Leasing sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (tj. przeslania informacji handlowych i marketingowych) za pośrednictwem telefonu oraz/lub email. Jednocześnie Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte
na przepisach prawa.
 WYRAŻAM ZGODĘ
 NIE WYRAŻAM ZGODY

2. Wnioskodawca, na podstawie przepisu art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnienie informacji
gospodarczych i danych gospodarczych (dalej Ustawa) oraz na podstawie przepisu art. 105 ust. 4a. i 4a1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w związku z art. 24 Ustawy, upoważnia ARP Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
do uzyskiwania (na etapie oceny kondycji finansowej oraz w okresie obowiązywania umowy) informacji o stanie
majątkowym Wnioskodawcy, stanie zadłużenia i obciążenia majątku, w tym danych objętych tajemnicą bankową i danych
stanowiących informacje gospodarcze. Jednocześnie Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że powyższa zgoda może
zostać cofnięta w dowolnym momencie.
 WYRAŻAM ZGODĘ
 NIE WYRAŻAM ZGODY

XI.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest ARP Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy pod numerem: 0000788461, NIP 7010931695, REGON 383240977, kapitał zakładowy w wysokości 5.000.000,00 zł, e-mail:
kontakt@arpleasing.pl
ARP Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie informuje, że dane osobowe Wnioskodawcy, zawarte w
wniosku i dostarczonych dokumentach są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) rozpatrzenia niniejszego Wniosku – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) dokonania oceny sytuacji finansowej Wnioskodawcy – art. 6 ust.1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. f)
c) zawarcie i wykonanie umowy leasingowej – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
d) przesyłanie informacji handlowych i marketingowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia Wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy leasingu. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak brak podania danych uniemożliwia rozpatrzenie Wniosku oraz zawarcie i wykonanie umowy leasingowej. Podanie danych do
przetwarzania w celach marketingowych jest dobrowolne.
Przekazane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia niniejszego Wniosku oraz zawarcia i wykonania Umowy
Leasingu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Administratora)
– jeżeli przetwarzanie odbywa się podstawie zgody Wnioskodawcy.
Wnioskodawca ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w
przepisach RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych
interesów (o których była mowa powyżej – tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na
przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy
za udzieloną przez niego zgodą, Wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych w każdym czasie,
jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. W celu skorzystania
z przysługujących uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie należy skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres: ARP
Leasing sp. z o.o., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa lub e-mailowo: kontakt@arpleasing.pl.
Administrator może powierzyć innym podmiotom – współpracującym z Administratorem (tj. np. firmom informatycznym, partnerom
biznesowym, podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Administrator), w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie
danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym
w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych. Dane osobowe nie są
przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.
Przekazane dane osobowe nie będą profilowane ani poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

www:
e-mail:

d) Podpisy Wnioskodawcy
Miejscowość i data

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania
Wnioskodawcy

www:
e-mail:

