
ŽÁDOST O
FINANCOVÁNÍ

Fyzická osoba – podnikatel

STAV ŽÁDOSTI
doplní UNILEASING a.s.

Schváleno:

odvoláno:

odmítnuto:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRO IDENTIFIKACI KLIENTA                                         číslo obch. případu: 

pro správnou identifikaci je nutné vyplnit všechny relevantní položky

Jméno a příjmení, titul: Rodné příjmení:

Datum a místo narození: Rodné číslo:

Typ a číslo dokladu: Země původu:

Hlavní předmět činnosti:

Adresa místa podnikání: PSČ:

Kontaktní adresa: PSČ:

Email: Telefon/mobil:

IČ: DIČ: Plátce DPH:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Adresa trvalého bydliště: PSČ:

Kontaktní adresa: PSČ:

Politicky exponovaná osoba1):    ANO      NE 

PŘEDMĚT FINANCOVÁNÍ

Značka, typ: Rok výroby:

Druh: Datum předání:

Cena bez DPH: Cena včetně DPH:

Dodavatel: Tel.dodavatele:

NAVRHOVANÉ PODMÍNKY SMLOUVY

Forma financování:

Záloha Počet splátek:

Pojištění:

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

UNILEASING a.s. (dále také „Společnost“) tímto žadateli oznamuje, že údaje o jeho osobě, resp. údaje o jiných fyzických osobách, které od
něj získala, příp. získá, v souvislosti se sjednáním, uzavřením a správou Smlouvy, společnost uchová ve své evidenci po dobu, po kterou je to
nezbytné pro ochranu zájmů společnosti a účelné pro budoucí nabízení služeb společnosti, resp. po kterou to vyžadují obecně závazné právní
předpisy,  a že společnost bude tyto údaje využívat výlučně pro plnění zákonných povinností,  pro zajišťování svých obchodních zájmů.
Úplné znění Informace o zpracování osobních údajů společností UNILEASING a.s. je k dispozici na www.unileasing.cz/osobniudaje.

V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při
poskytování  spotřebitelských  úvěrů,  a  za  účelem  ochrany  našeho  zájmu  na  poskytování  úvěru  nebo  leasingu  pouze  důvěryhodným
a bonitním klientům, kdy zjišťujeme a zpracováváme údaje o osobách potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, jsme
uživatelem Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje společnost CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau,
z.s.p.o. V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových)
vztazích  mezi  těmito  subjekty  a  jejich  klienty  a  které  jednotlivě  nebo  ve  svém souhrnu  vypovídají  o  bonitě  a  důvěryhodnosti,  resp.
úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů.

V souvislosti s naší účastí na NRKI o Vás zpracováváme, do NRKI poskytujeme a z NRKI získáváme tyto Vaše osobní údaje:
-       identifikační osobní údaje;
-       údaje vypovídající o tom, zda mezi Vámi a námi došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
-       údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích a o plnění těchto závazků z Vaší strany;
-       údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků;
-       údaje vypovídající o tom, zda ohledně Vás došlo k postoupení pohledávky;
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-       údaje vypovídající o Vaší bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, které jste nám sdělili, nebo které jsme
o Vás získali v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.

Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje společnost
CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební
morálce,  resp.  úvěruschopnosti,  klientů,  a umožnění (a to i  opakovaného) posuzování bonity,  důvěryhodnosti  a platební morálky,  resp.
úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI a/nebo BRKI.

Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v NRKI je:
(a) plnění právních povinností v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr,
(b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů, zejména zájem na poskytování úvěru nebo leasingu pouze bonitním a důvěryhodným klientům,
(c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či majitele klientů.

Právním  základem  pro  zpracování  informací  (osobních  údajů)  v rámci  vzájemného  informování  uživatelů  NRKI  a  BRKI  o  bonitě,
důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je: 
(a) plnění právních povinností bank a věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr,
(b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů,
(c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty (právnické osoby) či majitelů klientů (právnických osob). 

Veškeré  informace  týkající  se  NRKI,  účasti  věřitelských  subjektů  na  NRKI,  zpracování  osobních  údajů  klientů  věřitelských  subjektů
v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i  poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti
s NRKI  či  vzájemným  informováním  uživatelů  NRKI  a  BRKI,  jsou  uvedeny  v Informačním  memorandu Nebankovního  registru
klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací).

Aktuální znění Informačního Memoranda lze kdykoli získat zde:
UNILEASING a.s., tel: 376 357 111, www.unileasing.cz, unileasing@unileasing.cz
nebo klientské centrum NRKI, CRIF - Czech Credit Bureau, a.s., tel: 844 111 777, www.cncb.cz, klient@crif.com 

VYSVĚTLIVKY 

1) Politicky exponovanou osobou se ze zákona č. 253/2008 Sb. rozumí:

a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu,
předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu
politické strany,  vedoucí  představitel  územní samosprávy,  soudce nejvyššího soudu,  ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního
orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník
ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem,
velvyslanec  nebo  vedoucí  diplomatické  mise,  anebo  fyzická  osoba,  která  obdobnou  funkci  vykonává  nebo  vykonávala  v jiném státě,
v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci.

b) fyzická osoba, která je

1.        osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),

2.        společníkem  nebo  skutečným  majitelem  stejné  právnické  osoby,  popřípadě  svěřenského  fondu  nebo  jiného  právního
uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném
blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo

3.        skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti,
o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

PODPIS 

Potvrzuji pravdivost všech výše uvedených údajů.

totožnost žadatele ověřil (jméno, datum):

Datum: 

………………………………………….
Jméno a příjmení
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