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ŽÁDOST O PROVEDENÍ ÚVĚROVÉHO FINANCOVÁNÍ
1. Název žadatele o úvěr (firma, klient, sídlo)
2. Zástupce k jednání a podpisu sml. (statut. orgán)
………………………………………………….

zastupuje p: ………………………………………….

………………………………………………….

rod.č. ………………………. OP: …………………

………………………………………………….

bytem : ………………………………………………..

IČ/RČ: ………………… DIČ: ………………..

Tel: ……………….……… Fax: ………….…..……

Číslo bank. účtu: ……………………………….
3. Předmět financování (PF/PL)

Email: ………………………………….……….……..

druh:

………………………………

typ, název: ………………………………………………………

rok výroby: ……………….
Cena bez DPH: …………………………
Cena Celk.: …………………….. Počet km………………GO rok ……………
Dodavatel předmětu financování (PF) :
……………………………………………………………………………
Tel: ……………… Fax: ………………
Předpokládané umístění PF …………………………………
4. Zajištění závazku
Akontace(%): 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 nebo jiná……………………Požadovaná doba splácení (let) ………
5. Pojištění
zajistí AGRO LEASING
zajistí klient u…………………..……
6. Souhlas se zpracováním osobních údajů v bankovním a nebankovním registru klientských informací )*
V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy mezi mnou a Agro Leasing J. Hradec s.r.o. (dále jen „Smlouva“) souhlasím s tím, aby Agro
Leasing J. Hradec s.r.o. za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, včetně mého 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 též „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 Agro Leasing J. Hradec s.r.o. 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 tohoto souhlasu jsem rovněž byl/a informován/a, že aktuální znění
Informačního Memoranda mohu kdykoli získat na www.agroleasing.cz nebo u provozovatele na www.cncb.cz.

7. Nejsem politicky exponovanou osobou dle z.č. 253/2008 Sb. ani nemám k takové osobě žádný vztah )*
)* v případě nesouhlasu škrtněte odstavec

…………………
datum

…………………
žadatel - klient

…………………
vyřizuje zástupce Agro Leasingu

Přílohy k žádosti o úvěr
1. fyzická osoba (FO): koncese nebo 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 (pouze u FO s podvojným účet.). Přehled příjmů a výdajů za běžný rok (pouze u FO s daň.
evidencí). Podnikatelský záměr při čerpání dotace z PGRLF.
2. právnická osoba: výpis z obchodního rejstříku, 2 osobní doklady, daňové přiznání za předcházející rok, výkaz zisků a ztrát, rozvaha za minulé a
souč. období. Podnikatelský záměr při čerpání dotace z PGRLF.

