ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ PRO FYZICKÉ OSOBY
(SPOTŘEBITELE A ŽIVNOSTNÍKY)
V yplňt e prosím elektronicky nebo hůlkovým písmem. Spr ávnou v ariantu označt e kř ížkem ✗
Základní údaje poskytnuté žadatelem:

Jméno: .............................................................................

Příjmení: ........................................................................................................................

Rodné číslo: .......................................................................

Číslo občanského průkazu: ....................................................

Platnost dokladu do: ...........................................................

 cestovní pas

Číslo druhého dokladu: ........................................................

Druhý doklad totožnosti:

 řidičský průkaz

 rodný list

Titul: .................................

Trvalé bydliště
Ulice č. or./č. p.: ..............................................................................................................
E-mail: .............................................................................

PSČ, obec: ......................................................................................................................

Mobilní tel.: ................................................

Běžný bankovní účet: .........................................................................................................

Pevná linka: ........................................

Fax: ..........................................

Kód banky: ..........................

Kontaktní adresa (Vyplňte v případě, že se liší od trvalého bydliště.)
Ulice č. or./č. p.: ...............................................................................................................

PSČ, obec: .......................................................................................................................

OSVČ – fyzická osoba-podnikatel (Vyplňte pouze v případě, že nežádáte jako spotřebitel.)
Název obchodní firmy: ...............................................................................................................................................................................................................................................
IČ: ............................................................

Plátce DPH:

 ANO

 NE

DIČ: .......................................................

Roční základ daně: ...................................... Kč

Adresa sídla
Ulice č. or./č. p.: ..............................................................................................................

PSČ, obec: .......................................................................................................................

Souhlas se zpracováním osobních údajů a použitím rodného čísla
1. V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy mezi mnou a ČSOB Leasing, a.s., (dále jen „Smlouva“) souhlasím s tím, aby ČSOB Leasing, a.s., IČ: 63998980 (dále také „ČSOBL“) za níže uvedeným účelem
shromažďovala, zpracovávala a uchovávala ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) mé osobní údaje a citlivé údaje včetně rodného čísla,
získané v rámci jednání o uzavření Smlouvy, při uzavření a/nebo v průběhu trvání Smlouvy (u právnických osob se jedná o veškeré informace, které o mně ČSOBL získá, a to i v případech, na které se jinak
vtahuje zákonná či smluvní povinnost mlčenlivosti).
Dále souhlasím s tím, aby za níže uvedenými účely: (I) osoby, které ČSOBL ovládá; osoby, které ČSOBL ovládají, a osoby ovládané některou z osob, které ovládají ČSOBL (dále společně jen „subjekty skupiny
ČSOB“), společnost PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., IČ: 26737442 a osoby, které tvoří koncern se společností BANQUE PSA FINANCE, akciová společnost, se sídlem 75 avenue de la Grande Armée, Paříž
(dále společně jen „subjekty skupiny PSA“), poskytovaly ČSOBL veškeré informace včetně osobních údajů, které o mně mají; (II) ČSOBL si o mně samostatně obstarávala informace včetně osobních údajů
od subjektů skupiny ČSOB a od subjektů skupiny PSA; (III) ČSOBL poskytla subjektům skupiny ČSOB, zpracovatelům, s nimiž má ČSOBL uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, subjektům skupiny PSA
a osobám, jichž je ČSOBL členem, veškeré informace včetně osobních údajů, které o mně získá; (IV) subjekty skupiny ČSOB a subjekty skupiny PSA shromažďovaly a zpracovávaly informace včetně osobních
údajů, které získaly na základě tohoto souhlasu od ČSOBL, a to ke stejnému účelu, ve stejném rozsahu; (V) subjekty skupiny ČSOB a subjekty skupiny PSA využívaly můj elektronický kontakt (zejména telefon,
fax nebo e-mail) pro potřeby šíření obchodních sdělení určených k přímé či nepřímé podpoře svých výrobků, služeb nebo image.
Účelem zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu je: (a) vytvoření souboru informací vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, (b) zajištění vzájemného informování
subjektů uvedených v tomto souhlasu o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, (c) umožnění posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany subjektů uvedených v tomto souhlasu,
(d) umožnění posouzení, zda vstoupit do jednání o smluvním vztahu se žadatelem, (e) umožnění nabídky zboží nebo služeb subjektů uvedených v tomto souhlasu. Tento souhlas uděluji na celou dobu trvání
právní existence ČSOBL. Výslovně jsem se dohodl s ČSOBL, že neodvolám svůj souhlas po dobu trvání Smlouvy a po dobu dalších 4 let od splnění veškerých mých finančních závazků ze Smlouvy, pokud tyto
závazky zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. Podpisem Smlouvy potvrzuji, že jsem byl ze strany
ČSOBL informován o všech svých právech vyplývajících ze Zákona, zejména o svém právu přístupu k osobním údajům.
2. V souvislosti se žádostí dále souhlasím s tím, aby ČSOBL za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje včetně rodného čísla (dále jen „osobní údaje“), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační Memorandum“).
Účelem zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu je: (I) vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) vypovídajících o mé bonitě,
důvěryhodnosti a platební morálce, (II) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity,
důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI, a (III) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“)
o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI. Způsob, rozsah
a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu.
Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a ČSOBL byla nebo bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let
od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy
zaniknou jinak. Před podpisem tohoto souhlasu jsem se seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci NRKI i pro
účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před podpisem Smlouvy jsem byl/a informován/a, že aktuální znění Informačního
Memoranda lze získat v sídle ČSOBL, na tel.č. 222 012 111 či na webových stránkách www.csobleasing.cz.
Dále souhlasím s tím a současně zmocňuji ČSOBL k tomu, aby poskytnuté osobní údaje včetně rodného čísla v případě mého porušení smluvní povinnosti, jejímž následkem je existence peněžní pohledávky
ve výši dvou splátek nebo existence jakékoliv peněžní pohledávky ČSOBL déle než 30 dnů po splatnosti, zpracovávala za účelem informování o mém porušení smluvní povinnosti včetně rozsahu a povahy tohoto
porušení a o mojí následné platební morálce a za účelem ochrany práv ČSOBL předávala za výše uvedenými účely k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ: 69346925
(dále jen „SOLUS“), které vede databázi osob (dlužníků), které porušily smluvní závazek řádně platit za poskytnutou finanční službu (tj. úvěr, leasing, pojištění, kreditní karty, prodej na splátky apod.),
případně jeho právnímu nástupci. Souhlasím, aby SOLUS při zpracování osobních údajů využil služeb zpracovatelů. Dále souhlasím s tím, že takto zpracovávané osobní údaje včetně rodného čísla SOLUS zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele svým členům, a to výlučně za výše uvedenými účely. Tento souhlas uděluji na dobu uzavření smlouvy a dalších 3 let od splnění veškerých mých finančních závazků
ze smlouvy. Souhlasím s tím, aby ČSOBL získal informace o mé bonitě z databáze SOLUS.
Čestné prohlášení žadatele
Stvrzuji svým podpisem pravdivost a úplnost všech uvedených údajů na této žádosti, souhlasu se zpracováním osobních údajů i v přílohách a současně prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem ústně sdělil/a zástupci
ČSOB Leasing, a.s., jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že jsem nikdy nebyl/a pravomocně odsouzen/a pro trestný čin a ani nejsem trestně stíhán/a a že jsem si vědom/a důsledků uvedení nepravdivých údajů, zejména
skutečnosti, že takovéto jednání může být klasifikováno jako trestný čin. Stvrzuji, že tato žádost byla se mnou sepsána dále uvedeným sjednatelem. Dále stvrzuji, že nejsem politicky exponovanou osobou. *

V .....................................................................................

Dne .................................................................................

Podpis zákazníka: ...............................................................

3/2009

Při podpisu zákaznické Smlouvy o financování je nutné předložit občanský průkaz a druhý doklad (rodný list, řídičský průkaz, cestovní pas). V případě, že zákaznickou smlouvu bude podepisovat osoba zplnomocněná na základě plné moci, musí být plná moc vystavena osobou/osobami oprávněnou/nými jednat jménem žadatele a podpis/y této/těchto osob/y na plné moci musí být vždy úředně ověřen/y.
* Podle zákona č. 253/2008 Sb., politicky exponovanou osobou se rozumí:
1. F yzická osoba, která vykonává v zahraničí významnou veřejnou funkci s celostátní působností, jako je hlava státu, předseda vlády, ministr, náměstek ministra, poslanec, senátor, soudce nejvyššího a ústavního soudu, člen bankovní rady centrální banky, člen nejvyššího velení armády, člen představenstva a dozorčí rady státního podniku, velvyslanec apod., nebo
2. Fyzická osoba, která vykonává v zahraničí vrcholnou řídící funkci v orgánech Evropské unie, OSN, OBSE, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu apod.
3. Blízké osoby těchto funkcionářů – rodiče, děti, manželé, partneři, zeťové, snachy.
4. Spolumajitelé a společníci v právnické osobě, kterou společně vlastní s politicky exponovanou osobou. Postavení politicky exponované osoby platí nejenom po dobu výkonu funkce, ale ještě jeden další rok.
Osoby, které vykonávají veřejné funkce v ČR a současně mají trvalé bydliště v ČR, nejsou z pohledu zákona politicky exponované osoby.

Doplňující údaje poskytnuté žadatelem (označte vždy pouze jednu variantu) vyplňte v případě, když žádáte jako OSVČ i RČ (spotřebitel):
Rodinný stav
 svobodný/á
 ženatý/vdaná
 rozvedený/á
 vdovec/vdova
 druh/družka

Dosažené vzdělání

Způsob bydlení

 vysokoškolské
 dům/byt v os.vlastnictví
 vyšší odborné
 družstevní byt
 střední s maturitou
 pronajatý byt
 vyučený s maturitou
 s rodiči
 vyučený
 jiné
 základní		

			
			

Zaměstnavatel

Pozice v zaměstnání

 město/kraj/stát
 veřejná/přísp. org.
 zahraniční spol.
 tuzemská spol.
 banka, pojišťovna
 finanční instituce
 OSVČ
 důchodce

 úředník
 lékař, učitel
 manažerská pozice
 technik
 dělník
 jiné

Název a adresa zaměstnavatele: .....................................................................................................................................................................................................................................
IČ: .................................................. Zaměstnán/a na dobu:

 neurčitou

 určitou do ...............................................

Telefon do zaměstnání: .........................................................

Kontaktní osoba zaměstnavatele: ......................................................................................................................................

Čistý měsíční příjem žadatele: ............................................ Kč
		

Čistý měsíční příjem domácnosti (žadatel + spolužadatel): ................................................................................................... Kč
* V případě uvedení příjmu domácnosti je nutné vyplnit čestné prohlášení o příjmu spolužadatele

Měsíční splátky 		
(úvěrů, leasingů): ........................................ Kč

Celkové nesplacené		
závazky z úvěrů a leasingu: ......................................Kč

Počet osob žijících ve společné domácnosti (vč. žadatele): ..........................................................

V současném zaměstnání od roku: ...........................................

Jiné povinné pravidelné
platby (např. nájemné, výživné): ........................................ Kč

Počet osob bez příjmu: ..................................

Z toho vyživovaných osob: ............................

OSVČ – roční základ daně (vyplní pouze fyzická osoba podnikatel): .......................................................................................................................................... .............................................

Předmět financování

Dodavatel vozidla (obchodní firma): ...................................................................................................................................

IČ: ...................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................................................................

Fax: .................................................................................

Prodejce/kontaktní osoba: ....................................................................................

E-mail: .............................................................................

 osobní automobil

 užitkový automobil

 přestavba

Telefon: ............................................

 nový

 ojetý

Individuální dovoz:

 ANO

 NE

Tovární model, typ: ...........................................................................................................

VIN (č. karoserie): .............................................................................................................

Rok výroby: ........................................................................

Palivo: ................................

Barva: ..............................................................................

Počet najetých km: ..............................................................

Termín dodání (den, měsíc, rok): ............................................

Největší přípustná hmotnost (kg): ..........................................

Zdvihový objem válců/výkon: .................................../....................................

Způsob používání:
 běžné používání
 taxi
 autoškola
			

Cena celkem bez DPH: ....................................................... Kč

 autopůjčovna

Počet poháněných náprav: ....................................................

 vozidla s právem
přednosti v jízdě

DPH: ............................................... Kč

Počet dveří: .........................

 vozidla přepravující

 jiné ...............................

nebezpečné náklady (ADR)

Celkem včetně DPH: ..................................................................................... Kč

Nadstandardní příslušenství: ........................................................................................................................................................................... ............................................................

vybrané financování a pojištění předmětu: (viz nabídková kalkulace, jež je součástí žádosti)

Doba financování (počet měsíců): ...........................................

FINANCOVÁNÍ

Platba předem hrazená žadatelem z prodejní ceny včetně DPH: ......................... %

 Ručení třetí osoby

............................................................ Kč

 Směnka

Část kupní ceny hrazená protiúčtem:

Havarijní pojištění zajistí:

 ČSOB Leasing

 Žadatel

Spoluúčast na havarijním pojištění:

1%

5%

Povinně smluvní pojištění zajistí:

 ČSOB Leasing

 Žadatel

Zajištění:

Pojištění

Režim splácení: měsíčně

 ANO

 NE

 10 %

Sjednatel žádosti svým podpisem potvrzuje, že tato žádost byla před ním žadatelem podepsána, a to včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a použitím rodného čísla v rámci klientských registrů.
Žádost se zákazníkem sjednal/a: Jméno/obchodní firma .....................................................................................................................................................................................................
V .....................................................................................

Dne ....................................

Podpis sjednatele žádosti: ..................................................................................................

Děkujeme Vám za spolupráci. ČSOB Leasing, a.s., Na Pankráci 310/60, IČ 63998980, DIČ CZ 63998980, Zákaznické centrum: 222 012 111, Infolinka: 800 150 150, info@csobleasing.cz, www.csobleasing.cz

