WNIOSEK
Form. 01/09/01-2008.06.16

Nr wniosku:

Wnioskodawca: imię, nazwisko / ﬁrma (adres siedziby)

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej charakterystyka:

Data rozpoczęcia działalnoęci:
Liczba pracowników:
Nr KRS / Innego rejestru

Telefon:
NIP:

E-mail:

Od kiedy siedziba pod powyższym adresem:

Osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy (podpisujące Wniosek):
Imię i nazwisko
PESEL
Imię i nazwisko
PESEL

D.O. seria i nr

Imię i nazwisko
PESEL

D.O. seria i nr

D.O. seria i nr

Imię i nazwisko
PESEL

D.O. seria i nr

Przychody / wynik:
Dane za przedostatni rok kalendarzowy (2008)
Dane za ostatni pe∏ny rok kalendarzowy (2009)
Dane za rok bie˝àcy (2010)

Posiadane nieruchomości:
Opis nieruchomości:

adres

wartość rynkowa

hipoteka (czy jest obciążona?)

własność ﬁrmy (F) / pruwatna (P)

tak

nie

F

P

tak

nie

F

P

Środki transportu, maszyny i urządzenia:
Opis (nazwa / nr rejest., nr seryjny)

wartość rynkowa

rok produkcji

obciążenia

własność ﬁrmy (F) / pruwatna (P)

zastaw

przew∏aszczenie

brak

F

P

zastaw

przew∏aszczenie

brak

F

P

zastaw

przew∏aszczenie

brak

F

P

Zobowiązania publiczno-prawne:
nie

tak

nie

tak

Inne zobowiązania (kredyty, pożyczki, leasing, raty, itp.):
Typ:

tak

nie

Opis (rodzaj kredytu, przedmiot zobowiązania)

kredyt

leasing

inne

kredyt

leasing

inne

kredyt

leasing

inne

kredyt

leasing

inne

Wysokość zad∏użenia /
kwota do sp∏aty

Kiedy udzielony
(rok, miesiàc)

Termin sp∏aty
(rok, miesiąc)

Oświadczam, że dokumenty złożone wraz z wnioskiem o zawarcie umowy (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji, odpis z KRS, REGON, NIP, informacja dodatkowa) są aktualne na dzień złożenia wniosku.
Oświadczam, iż powyższe dane podane zostały zgodnie z prawdą, ze świadomością o odpowiedzialności karnej wynikającej z treści art. 286 k.k.
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 02. 101. 926
późn. zm.) osoby podpisujące wniosek wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w zbiorze
danych prowadzonym przez GRENKELEASING Sp. z o.o. oraz przekazanie ich wszelkim podmiotom
działającym na zlecenie GRENKELEASING Sp. z o.o. w kraju i za granicą, w tym współpracującej z GRENKELEASING Sp. z o.o. ﬁrmie GRENKELEASING AG z siedzibą w Niemczech oraz bankom i instytucjom
ﬁnansującym działalność GRENKELEASING Sp. z o.o. oraz przetwarzanie ich w celu wywiązania się z zawartej
umowy, a także we wszelkich celach związanych z realizacją i obsługą umowy leasingu, w celach statystycznych,
marketingowych i w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów GRENKELEASING Sp. z o.o. i w/w ﬁrm.
Zgoda niniejsza obejmuje także przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, pod
warunkiem, że nie zmieni się ich cel przetwarzania. Jednocześnie osoby podpisujące wniosek potwierdzają,
że zostały poinformowane przez GRENKELEASING Sp. z o.o. o dobrowolności podania danych osobowych
oraz prawie dostępu do treści tych danych i ich poprawiania, jak również wyrażają zgodę na przesyłanie przez
GRENKELEASING Sp. z o.o. informacji handlowych na wskazany przez nie adres e-mail.
2. Osoby podpisujące niniejszy wniosek na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych upoważniają GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy
ul. Starołęckiej 38 do wystąpienia i uzyskania z InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą
w Warszawie przy ul. Canaletta 4 („InfoMonitor”) informacji gospodarczych o swoich zobowiązaniach, w tym
stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez InfoMonitor od Biura Informacji Kredytowej SA i Związku
Banków Polskich. Osoby podpisujące niniejszy wniosek upoważniają Biuro Informacji Kredytowej SA z siedzibą
w Warszawie i Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia InfoMonitorowi z zasobów
informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących swojego zadłużenia
wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych lub braku
danych o takim zadłużeniu. Osoby podpisujące niniejszy wniosek na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 prawo bankowe i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych upoważniają GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 38 do
wystąpienia i uzyskania z InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą w Warszawie przy
ul. Canaletta 4 („InfoMonitor”) informacji gospodarczych o swoich zobowiązaniach, w tym stanowiących
tajemnicę bankową, uzyskanych przez InfoMonitor od Związku Banków Polskich.

Osoby podpisujące niniejszy wniosek upoważniają Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie
do udostępnienia InfoMonitorowi z zasobów informacyjnych tej instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę
bankową, dotyczących swojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania
kredytów, przekraczającego 500 złotych lub braku danych o takim zadłużeniu.
Osoby podpisujące niniejszy wniosek upoważniają GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Armii Ludowej 21 oraz Krajowego Rejestru Długów Leasingowych z siedzibą w Wrocławiu przy
ul. Armii Ludowej 21 o ujawnienie informacji gospodarczych, na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 47 ust. 2 ustawy
z dnia 14.02.2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych, w zakresie i na warunkach określonych w ustawie.

Data, podpisy, zgodnie z regu∏ami reprezentacji,
pieczàtka Wnioskodawcy

