UPROSZCZONY WNIOSEK LEASINGOWY
w ramach przyznanego limitu finansowania na podstawie Wniosku Leasingowego z dnia ……………..……….. r.
1. WNIOSKODAWCA
Nazwa i adres Wnioskodawcy:

Czy od dnia złożenia Wniosku
Leasingowego zmianie uległy
PKD działalności?

NIP:

TAK

NIE

Dane właściciela / wspólników / reprezentantów sp. kapitałowych – nie wymagane, jeśli nie nastąpiły zmiany w stosunku do danych wykazanych
we Wniosku Leasingowym
Imię i nazwisko

Państwo
urodzenia

PESEL, data
ur. jeśli brak

Funkcja

Adres zamieszkania
Czy
Rodzaj, seria i nr
(n/d
Obywatelstwo
Stan cywilny
rozdz.
dok. tożsamości
pełnomocników)
majątk.
n/d reprezentantów spółek kapitałowych

1.
2.
3.
4.
Osoba upoważniona do kontaktów z BPS Leasing (kontakt):

2. OŚWIADCZENIA
Występują zaległości z opłatami wobec US / ZUS / KRUS
Zawarto ugodę z US / ZUS / KRUS
Występują zaległości wobec instytucji finansowych
Straty firmy przekraczają 30% kapitałów własnych
Ogłoszono upadłość, rozpoczęty proces: likwidacji, postępow. restrukturyzacyjnego lub zawieszenia działalności
W ostatnich 12 mies. wystawiono przeciwko Wnioskodawcy tytuły egzekucyjne w kwocie przekraczającej 1 tys. PLN
Toczą się lub grożą postępowania sądowe, administracyjne i inne wpływające na działalność
Istnieją powiązania z akcjonariatem Banku BPS S.A
Podtrzymujemy w mocy zgody i oświadczenia wyrażone na str. 3 Załącznika nr 1 do Wniosku Leasingowego dotyczące m.in. przetwarzania danych
osobowych, zgód marketingowych oraz weryfikacji w bazach zewnętrznych. Jeśli wybrano NIE, należy wypełnić Załącznik nr 1 Oświadczenie
Wnioskodawcy/poręczyciela do strony 3. Załącznik ten należy również wypełnić w sytuacji zmiany osób reprezentujących Wnioskodawcę,
wymienionych w pkt. 1, w stosunku do danych zawartych we Wniosku Leasingowym.
Zmianie uległ statusu kwalifikowanego korzystającego związany z obowiązkiem przekazywania przez BPS Leasing do Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej informacji o schematach podatkowych MDR, w odniesieniu do informacji podanej przy Wniosku Leasingowym Jeśli wybrano TAK należy
wypełnić Załącznik nr 2 Oświadczenie MDR.
Zmianie uległy dane beneficjentów rzeczywistych oraz osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP), wskazanych w Załączniku
nr 1 do Wniosku Leasingowego. Jeśli wybrano TAK należy wypełnić Załącznik nr 3 Oświadczenie AML.

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
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NIE
NIE
NIE
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TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

3. PRZEDMIOT LEASINGU
Lp.

Nazwa przedmiotu

Termin
dostawy

Dostawca

Wartość netto

Waluta
zakupu

Nowy
(Tak/Nie)

Rok prod.

Ilość

1.
2.

4. WARUNKI UMOWY
Rodzaj leasingu:
Waluta umowy:

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

Leasing zwrotny

Ubezpieczenie:
GAP:

PLN

EUR, przych. w EUR ……..%

Opłata wstępna: …….… %

Okres: ……....… mies.

Opłata końcowa: …….... %

Raty:

pakiet BPSL

równe

indywidualne

malejące

sezonowe

Zgoda na pokrycie niezbędnych kosztów poprzedzających zawarcie umowy: w celu dokonania weryfikacji i oceny ww. Przedmiotu Leasingu (jeśli używany),
oświadczam, że zobowiązuję się pokryć koszty wyceny rzeczoznawcy w zakresie określenia wartości rynkowej ww. Przedmiotu i jego weryfikacji w Rejestrze
Zastawów/ERP wg stawki określonej w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji, niezależnie od tego, czy planowana Umowa Leasingu zostanie ostatecznie zawarta. Wykonanie
wyceny zostanie zlecone przez BPS Leasing S.A.
Oświadczenie właściciela / wspólników / reprezentantów sp. kapitałowych: Upoważniamy BPS Leasing do wystąpienia do ERIF Biura Informacji Gospodarczej
S.A. z siedzibą Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa oraz Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214
Wrocław o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich / naszych zobowiązań jako konsumentów, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od udzielenia
niniejszego upoważnienia (podstawa prawna: art. 24 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych).
Załączniki do wniosku (wymagane tylko wtedy, jeśli nastąpiły zmiany względem oświadczeń złożonych w tym zakresie we Wniosku Leasingowym):
Zał. nr 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy/poręczyciela do str. 3

Zał. nr 2 - Oświadczenie MDR

Zał. nr 3 - Oświadczenie AML

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia .
Doradca Bankowy Klienta/Przedstawiciel BPS Leasing S.A.:

Wnioskodawca:

_________________________
Miejscowość, data

__________________________________________________
Imię, Nazwisko

data odbioru

___________________________________________________
Oddział Banku/BPS Leasing S.A.

Telefon

________________________
Pieczęć firmowa

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych
osobowych. Dane są przetwarzane w celach związanych z rozpatrzeniem wniosku. Więcej informacji w Polityce prywatności na
bpsleasing.pl

________________________
Podpisy

