WNIOSEK LEASINGOWY
WNIOSKODAWCA

Telefon kontaktowy
Adres
NIP / REGON
Nr dowodu osobistego /Pesel
Strona WWW
Adres e-mail
Data rozpoczęcia działalności
Forma prawna
Rodzaj działalności
Liczba zatrudnionych
Gdzie uzyskał(a) Pan/Pani
informacje o naszej firmie

Okres

2010

WYNIKI FINANSOWE
2011

Przychody ze sprzedaży
Dochód ( zysk netto )
GŁÓWNI DOSTAWCY

Nazwy firm + numery
kontaktowe

GŁÓWNI ODBIORCY

Nazwy firm + numery
kontaktowe

STAŁE UMOWY / KONTRAKTY
Nazwy firm
Okres współpracy
Miesięczne obroty

miesiąc.............2012

OPIS PRZEDMIOTU LEASINGU
Rodzaj
Rok produkcji
Wartość netto
Dostawca
OŚWIADCZENIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
Niniejszym oświadczam(y), że moje (nasze) zadłużenie według stanu na dzień ..................... wynosi:
Z tytułu kredytów i pożyczek
Ilość rat do
Kredytodawca
Rodzaj kredytu
Kwota kredytu
Rata miesięczna
spłaty

Zabezpieczenie
kredytu

Z tytułu zawartych umów leasingowych lub podobnych (np. najmu)
Rata (netto)
Finansujący
Przedmiot umowy
Wartość umowy
miesięczna

Zabezpieczenie
leasingu

Ilość rat do
spłaty

Z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
Kwota poręczenia/gwarancji

Termin ważności

Niniejsze oświadczenie składamy w celu zawarcia umowy leasingowej z Carbo Leasing Spółka z o.o. Jesteśmy świadomi, iż
złożenie nieprawdziwych danych może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej z art. 286 § 1 k.k., ewentualnie w związku z art. 13 k.k.
Jednocześnie oświadczamy, że dane przedstawione jako wyniki finansowe są zgodne z dokumentami złożonymi w Urzędzie Skarbowym
oraz Urzędzie Statystycznym.
Wyrażamy zgodę aby Finansujący przetwarzał nasze dane osobowe w celach marketingowych Spółki oraz korporacji, w skład
której wchodzi oraz na przesyłanie nam informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Upoważniam Finansującego do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczących mojej osoby.

...........................................
( data wypełnienia wniosku )

.................................................
( podpis Wnioskodawcy )

DEKLARACJA
O STANIE MAJĄTKOWYM WNIOSKODAWCY
I ŚRODKACH TRWAŁYCH FIRMY

Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem poniżej wymienionych rzeczy ruchomych i nieruchomości, wolnych od wad
prawnych

Rodzaj – adres

NIERUCHOMOŚCI
Wartość rynkowa
Nr KW / Sąd prowadzący

Hipoteka - kwota / na rzecz

1
2.
3.
4.
RZECZY RUCHOME

Rodzaj – marka, typ

Wartość
rynkowa

Nr
rejestracyjny

Rok produkcji

Przewłaszczenie, zastaw / na
rzecz

(środki
transportu )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Niniejsze oświadczenie składamy w celu zawarcia umowy leasingowej z Carbo Leasing Spółka z o.o. Jesteśmy świadomi, iż
złożenie nieprawdziwych danych może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej z art. 286 § 1 k.k., ewentualnie w związku z art. 13 k.k.
Jednocześnie oświadczamy, że dane przedstawione jako wyniki finansowe są zgodne z dokumentami złożonymi w Urzędzie Skarbowym
oraz Urzędzie Statystycznym.
Wyrażamy zgodę aby Finansujący przetwarzał nasze dane osobowe w celach marketingowych Spółki oraz korporacji, w skład
której wchodzi oraz na przesyłanie nam informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Upoważniam Finansującego do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczących mojej osoby.

...........................................
( data wypełnienia wniosku )

.................................................
( podpis Wnioskodawcy )

OŚWIADCZENIE

Firma: ...................................................................................................................................
Osoba uprawniona do reprezentowania firmy:.....................................................................

Niniejszym oświadczam, że wobec mnie/ firmy którą reprezentuję:
- nie toczy się żadne postępowanie sądowe bądź administracyjne,
- nie toczy się żadne postępowania egzekucyjne skierowane
przeciwko mojemu
osobistemu majątkowi/ majątkowi firmy, którą reprezentuję, a w szczególności żaden z
rachunków bankowych ani innych składników majątku nie stanowi przedmiotu zajęcia
komorniczego,
- nie zalegam/firma, którą reprezentuje nie zalega z podatkiem wobec Urzędu Skarbowego i
z opłatą składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

..............................
( pieczęć )

...............................
( podpis )

