ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU LEASINGOWEGO
Osoby ﬁzyczne prowadzące działalność gospodarczą,
spółki jawne, spółki cywilne.
(Expert / Procedura uproszczona)

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
na pobyt stały
Telefon
PESEL / nr Paszportu

Obywatelstwo

Nazwa, seria i numer
dok. potwierdzającego
tożsamość

Termin ważności
dokumentu

Stan cywilny:

żonaty/zamężna

Rozdzielność majątkowa:
Status mieszkaniowy:

kawaler/panna

Tak

rozwiedziony/na

wdowiec/wdowa

Nie

właściciel mieszkania/domu

najemca

mieszka z rodzicami

inny

(jaki?)
zakreśl właściwe pola znakiem X

POSIADANE NIERUCHOMOŚCI
Rodzaj i adres nieruchomości

Wartość rynkowa

FUNKCJONUJĄCE KREDYTY, POŻYCZKI, LEASING I INNE ZOBOWIĄZANIA
Rodzaj transakcji / przedmiot

Firma udzielająca
ﬁnansowania

Aktualne łączne
zadłużenie w tys. PLN

Łączna miesięczna
rata w tys. PLN

Leasing
Kredyty (bez mieszkaniowych) / pożyczki

NINIEJSZYM PODAJĘ/PODAJEMY PONIŻEJ TOŻSAMOŚĆ BENEFICJENTA
RZECZYWISTEGO / BENEFICJENTÓW ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DEFINICJĄ;
Beneﬁcjent rzeczywisty – osoba ﬁzyczna lub osoby ﬁzyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane
uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania
podejmowane przez klienta, lub osobę ﬁzyczną lub osoby ﬁzyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana
jest transakcja okazjonalna, w tym:
W przypadku klienta będącego osobą ﬁzyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności
mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę ﬁzyczną lub osoby ﬁzyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie
beneﬁcjentem rzeczywistym;
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ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU LEASINGOWEGO
Osoby ﬁzyczne prowadzące działalność gospodarczą,
spółki jawne, spółki cywilne.
(Expert / Procedura uproszczona)
Jeżeli osoba składająca wniosek jest jedynym beneﬁcjentem rzeczywistym proszę o zaznaczenie pola znakiem X, w innym przypadku,
proszę uzupełnić tabele poniżej.

Dane osobowe
Imię i nazwisko

Obywatelstwo

PESEL
(data ur.)
i kraj urodzenia

Seria i nr
dokumentu
tożsamości

Adres
zamieszkania

Wszelkie inne informacje dotyczące struktury własności i kontroli:

Rodzaj beneﬁcjenta rzeczywistego
Bezpośredni / udział %
/

%

/

%

/

%

/

%

Pośredni

Kontrola

Najwyższe władze kierownicze

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ﬁnansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późń. zm.)
Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania ﬁnansującego w formie pisemnej o zmianach właścicieli faktycznych / beneﬁcjentów
oraz poszczególnych danych właściciela faktycznego / beneﬁcjenta.
Ponadto oświadczam, że:
1) wszystkie powyższe informacje oraz przedstawione i załączone do wniosku dokumenty formalno prawne są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
2) dane ﬁnansowe podane w niniejszym wniosku są zgodne z dokumentami złożonymi w Urzędzie Skarbowym oraz Urzędzie Statystycznym.
Oświadczam/y również, że wobec naszej ﬁrmy nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne skierowane przeciwko majątkowi naszej ﬁrmy,
a w szczególności żaden z rachunków ani innych składników majątku naszej ﬁrmy nie stanowi przedmiotu zajęcia. Ponadto oświadczamy, że wobec naszej ﬁrmy
nie toczy się postępowanie upadłościowe lub naprawcze.

TAK
Wyrażam(-y) zgodę na przetwarzanie przez IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, AL. Jerozolimskie 212 A wskazanych we wniosku danych
osobowych i dostarczonych dokumentach oraz informacji przekazanych w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie ﬁnansowania w celu zbadania kondycji
ﬁnansowej. Jednocześnie przyjmuję(-emy) do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać przeze mnie(nas) cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa.

TAK
Wyrażam(-y) zgodę na przekazanie przez IMPULS - LEASING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 212 A, do Biura Informacji Kredytowej S.A.
(„BIK") z siedzibą w Warszawie moich(naszych) danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących
mnie(nas) jako przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, a także dotyczących mnie(nas) jako konsumenta, przetwarzanych w BIK dla oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym między innymi oceny punktowej (scoring).

TAK
Upoważniam(-y) na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
oraz na podstawie art. 105 ust. 4a. i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w związku z art. 24 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych, IMPULS - LEASING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 212 A, do uzyskiwania (na etapie oceny kondycji
ﬁnansowej oraz w okresie obowiązywania umowy) informacji o stanie majątkowym, stanie zadłużenia i obciążenia majątku, w tym danych objętych tajemnicą bankową
i danych stanowiących informacje gospodarcze w rozumieniu przepisów ww. ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych, z Biura Informacji Gospodarczej (w tym za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A.), w szczególności z: BIG InfoMonitor S.A., KRD BIG
S.A., oraz Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. (zwanych dalej łącznie BIG) informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową,
uzyskanych przez BIG od Związku Banków Polskich. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym
momencie.

TAK
Wyrażam(-y) zgodę na przekazanie do Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft z siedzibą w 4020 Linz, Europaplatz 1 (dalej "RLBOÖ") oraz podmioty
zależne i stowarzyszone z RLBOÖ, wskazanych we wniosku danych osobowych i dostarczonych dokumentach oraz informacji przekazanych
w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie ﬁnansowania w celu zbadania kondycji ﬁnansowej oraz w wewnętrznych celach administracyjnych. Jednocześnie
przyjmuję(-emy) do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może zostać przeze mnie(nas) cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa.
Ponadto oświadczam/y, że otrzymałem/liśmy klauzulę informacyjną, zapoznałem / liśmy się z jej treścią, w szczególności z informacją o celu/ach i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Mi/Nam prawach.
Oświadczam, że otrzymałem/am Obowiązek Informacyjny RODO oraz zostałem/am poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu t akich danych (inaczej ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych –„R O DO")
a w szczególności o prawie wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
Jednocześnie potwierdzam, że podanie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Wiarygodność podanych we wniosku i w załączonych dokumentach danych potwierdzam/my własnoręcznym podpisem. Upoważniam/y IMPULS-LEASING Polska
Sp. z o.o. do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych w niniejszym wniosku i w załączonych dokumentach. Podanie przez Wnioskodawców danych niezgodnych
ze stanem faktycznym oraz prawnym i składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania wnioskowanego leasingu może podlegać odpowiedzialności karnej,
o której mowa w art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
Oświadczam, iż osobiście dokonałem weryﬁkacji danych osobowych Wnioskodawcy
(jego reprezentantów) wskazanego we wniosku leasingowym oraz niniejszym załączniku
na podstawie okazanego mi oryginału dokumentu tożsamości o podanym powyżej
numerze. Potwierdzam, że powyższe dane są zgodne z danymi zawartymi w okazanym
mi dokumencie tożsamości.
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data i podpis Wnioskodawcy
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