AGRO LEASING J. Hradec s.r.o.

tel.: 384 361 067, 384 361 026, 603 158 024

Sládkova 309/II, Jindřichův Hradec

agroleasing@agroleasing.cz

IČ: 608 51 252, DIČ: CZ60851252

www.agroleasing.cz

OR, KS Č. Budějovice, od. C, vlož. 3981

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ÚVĚROVÉHO FINANCOVÁNÍ
1. Název žadatele o úvěr (firma, klient)

2. Zástupce oprávněný k jednání a podpisu smlouvy (statut. orgán)

………………………………………………………..

zastupuje p: ……………………………………………………………..

………………………………………………………..

nar. ………………………. OP: …………………………………………

………………………………………………………..

bytem: ……………………………………………………………………

IČ ………..……...…. DIČ: ………...…….…………..

Tel: ……………..…………… Fax: ………………………….…….……

3. Předmět financování (též PF)
Email: …………………………………………………………………….
druh: …………………………………………….……………. Typ, název: ………….…………………………..………………………….
rok výroby: ………………………………………………..
Cena bez DPH: ………………………

Cena Celk.: ………………………….

Počet km ……………..…… GO rok ……………..……..

Dodavatel PF (firma, sídlo, IČ): ……………………………………………………………………………………………………………..
Tel: …………………… email: …………………….

Předpokládané umístění PF……………………………………………………………

4. Akontace(%) 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ve výši splátky nebo jiná …………………… Požadovaná doba splácení (let) ……….…
5. Pojištění

zajistí AGRO LEASING …………………………….

zajistí příjemce leasingu u …………………..…………..

6. Notifikace o účasti v Nebankovním registru klientských informací (NRKI)
V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností a za účelem ochrany našeho zájmu na poskytování úvěrových produktů pouze
důvěryhodným a bonitním klientům, kdy posuzujeme úvěruschopnost, jsme uživatelem NRKI, který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit
Bureau, z.s.p.o. V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích a
které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů.
Do NRKI poskytujeme a z NRKI získáváme: identifikační údaje; údaje vypovídající o tom, zda mezi Vámi a námi došlo k uzavření, příp. neuzavření
smluvního vztahu; údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích a o jejich plnění; údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků; zda došlo k
postoupení pohledávky; 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. Veškeré
informace týkající se NRKI či vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu NRKI dostupné na
www.agroleasing.cz nebo na www.cncb.cz.
7. Žadatel/zástupce žadatele prohlašuje, že není politicky exponovaná osoba dle z. č. 253/2008 Sb. (dále též PEP) ani osobou blízkou k PEP. V
případě právnické osoby podepsaný zástupce žadatele prohlašuje, že neexistuje vazba objednatele k žádné PEP nebo k osobě blízké PEP; toto
prohlášení se vztahuje na skutečné majitele objednatele dle §4 z. č. 253/2004 Sb. Zástupce se zavazuje informovat AGRO LEASING J. Hradec s.r.o.
o skutečnostech, které mají vliv na toto prohlášení. AGRO LEASING upozorňuje žadatele, že jako poskytovatel je dle z. č. 253/2008 Sb. povinnou
osobou a je povinen dle tohoto zákona zpracovávat osobní údaje žadatele vč. jejich zástupců pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu.
8. Součástí této žádosti je Stručná informace o zpracování osobních údajů ve společnosti AGRO LEASING J. Hradec s.r.o., se kterou se měl
žadatel/zástupce žadatele možnost seznámit.

…………………
datum

…………………….
žadatel - objednatel

…………………
vyřizuje zástupce Agro Leasingu

Přílohy k žádosti o úvěr
koncese/živnostenský list, případně výpis z obchodního rejstříku, 2 osobní doklady, daňové přiznání za předcházející rok, výkaz zisků a ztrát,
rozvaha za minulé a souč. období (u FO s podvojným účet.). Přehled příjmů a výdajů za běžný rok (u FO s daň. evidencí).

Stručná Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti AGRO LEASING J. Hradec s.r.o.
Společnost AGRO LEASING J. Hradec s.r.o., se sídlem Sládkova 309/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 60851252, zapsaná v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, od. C, vlož. 3981 (dále též „společnost“) je správcem Vašich osobních údajů. Touto
stručnou cestou Vás informujeme o způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji. Kompletní Informaci o zpracování osobních údajů
naleznete na www.agroleasing.cz, na centrále společnosti nebo u obchodních zástupců.
Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a to včetně souvisejících a navazujících právních předpisů.
Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás
informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu.
Kontaktování naší společnosti: V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů se, na nás obraťte prostřednictvím:
agroleasing@agroleasing.cz, www.agroleasing.cz, tel: 384 361 026 nebo prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů
poverenec@agroleasing.cz.
K jakým účelům využíváme osobní údaje? Osobní údaje využíváme za účelem nabídky našich služeb a zboží, schválení a nastavení
parametrů obchodu, plnění podmínek ze smlouvy, reportování o plnění smlouvy, správy pohledávek, marketingu a propagace našich
produktů a služeb. Na základě osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, k profilování dochází pouze pro účely AML
zákona.
Co společnost opravňuje ke zpracování osobních údajů za uvedenými účely? Právní tituly pro zpracování Vašich osobních údajů jsou
oprávněný zájem (např. na odpovědném financování a zamezení podvodného jednání), plnění smluvní povinnosti, plnění zákonné povinnosti
(např. dle z. o účetnictví, zákona AML).
Jaké osobní údaje zpracováváme? Údaje, které budeme zpracovávat, zahrnují zejména: identifikační údaje (např. jméno, rodné číslo, IČ),
kontaktní údaje (např. bydliště, telefon, email), popisné údaje (např. místo pobytu, rodinný stav), údaje o třetích osobách (např. propojené
společnosti, osoby, rodinné příslušníky), platební údaje, informace z Vašeho internetového prohlížeče, informace o využívání produktů a
služeb, informace z interakce mezi Vámi a námi, informace o bonitě a důvěryhodnosti.
Komu můžeme zpřístupnit osobní údaje? Vaše osobní údaje jsme povinni nebo oprávněni zpřístupnit či sdělit příjemcům: (i) subjektům
nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po společnosti požadovat sdělení osobních údajů
(např. orgány činné v trestním řízení – policie či státní zastupitelství, kontrolní orgány, soudy, exekutorské úřady, správní, celní a finanční
úřady); (ii) zpracovatelům, se kterými spolupracujeme; (iii) spolupracujícím třetím stranám (samostatní správci) např. obchodní zástupci,
pojišťovny, makléři, provozovatelé klientských registrů, poskytovatelé podpor a dotací.
Jak dlouho bude společnost uchovávat osobní údaje? Doba uložení a kritéria pro stanovení doby uložení vychází z platných zákonů např. o
účetnictví, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (také „zákon proti praní špinavých peněz“
nebo „AML zákon“), případně z textu uděleného souhlasu, z doby trvání smluvního vztahu a z doby, po kterou trvají oprávněné zájmy
správce.
Jaká jsou práva klienta při zpracování osobních údajů? Jste oprávněni po nás požadovat informace o zpracování svých osobních údajů,
které Vám bez zbytečného odkladu předáme; jste oprávněni požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů; výmaz či omezení
zpracování (tímto však nesmí být dotčena naše zákonná povinnost osobní údaje zpracovávat) a rovněž jste oprávněni vznést námitku proti
zpracování. Jste oprávněni podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že máte pochybnosti o zákonnosti zpracování
osobních údajů.
Informace je platná ode dne 1.5.2019.

