Leasing Plus
Dane do wniosku

Nazwa firmy / Imię i nazwisko / adres siedziby:
NIP:
Email:
Tel.stac.:
Tel. Kom.:
Liczba pracowników:
Od kiedy siedziba pod w/w adresem:
Data rozpoczęcia działalności: .
KRS lub nazwa org.rejestrującego:
Branża:
Strona www:

Osoby upoważnione do reprezentowania firmy:
Imię
Nazwisko

Seria i numer D.O.

Numer PESEL

Zaległości podatkowe: TAK
wartość:
NIE
Zaległości wobec ZUS: TAK
wartość:
NIE
Czy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne: TAK
NIE

Dane finansowe:
Przychód [tys.zł]

Zysk [tys. zł]

Rok bieżący
Rok ubiegły

Posiadane nieruchomości:
Nazwa/opis

Adres

Wartość [tys. zł]

Posiadane maszyny/urządzenia/środki transportu:
Nazwa/opis
Rok produkcji
Wartość [tys. zł]

Zastaw

Hipoteka

Przewłaszczenie

Inne zobowiązania (kredyty, pożyczki, leasingi itp.):

Oświadczam, że dokumenty złożone wraz z Danymi do Wniosku są aktualne oraz, że powyższe dane podane zostały zgodnie z prawdą pod
rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 286 k.k.
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 02.101.926 ze zm.) osoby podpisujące Dane do
wniosku wyrażają zgodę na umieszczenie ich danych osobowych w zbiorze danych prowadzonym przez Leasing Plus Sp. z o.o. oraz na
przekazanie ich wszystkim podmiotom, z którymi Leasing Plus współpracuje, w tym bankom i instytucjom finansującym działalność Leasing
Plus Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie ich w celu związanym z realizacją i obsługą umowy leasingu oraz w celach statystycznych i
marketingowych. Zgoda niniejsza obejmuje także zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, pod warunkiem, że nie zmieni się
cel przetwarzania. Jednocześnie osoby podpisujące niniejszy dokument podpisując go potwierdzają, iż zostały poinformowane o
dobrowolności podania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści tych danych i ich poprawiania, jak również wyrażają zgodę na
przesyłanie informacji handlowych na wskazany we wniosku adres e-mail.

Data, podpisy zgodnie z regułami reprezentacji

Leasing Plus sp. z o.o., ul.Zgoda 14/5 60-128 Poznań
Zarząd: Piotr Czyżak, Kapitał zakładowy: 2.000.000,00 PLN
Tel./fax 61 661 44 21
www.leasingplus.pl

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 353799 NIP 779-23-74-517

