WNIOSEK O FINANSOWANIE LEASINGIEM / POŻYCZKĄ

DMK MONEY

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

DANE PODSTAWOWE:
Nazwa firmy (zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS):
Adres siedziby, ulica:

Nr

Kod pocztowy:

Miasto:

e-mail:

Telefon:

Fax:

NIP:

REGON:

PKD:

Data rozpoczęcia działalności (dd.mm.rrrr):

Podstawowa działalność (zgodnie ze stanem faktycznym):

Liczba pracowników (łącznie z właścicielami):
Data otwarcia rachunku bankowego (mm.rrrr):

Bank:

Nr rachunku bankowego:
Forma księgowości (proszę wybrać):
Pełna księgowość
Księga przychodów i rozchodów

Ryczałt

Działalność prowadzona w własnych nieruchomościach:
T AK

NIE

Karta podatkowa

Inna

Osoba do kontaktu, tel./e-mail:
Dotyczy Spółek:
L.P.

Nazwa firmy / Nazwisko i imię

REGON / PESEL

GŁÓWNI DOSTAWCY I ODBIORCY:
Główni dostawcy / kraj dostawcy

Główni odbiorcy / kraj odbiorcy

Udział w kapitale w %

Udział w zakupach
%

Terminy płatności

Okres
współpracy

Udział w zakupach
%

Terminy płatności

Okres
współpracy

Udział w %

Wartość rynkowa

Obciążenie

Obciążenie

Wysokość raty

MAJĄTEK WNIOSKODAWCY:
Rodzaj nieruchomości, adres i nr KW

Marka samochodu, typ maszyny, urządzenie, rok produkcji

version 25052012

Rok produkcji

druk DMK Money

Wartość rynkowa
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DANE FINANSOWE:
Rok obrachunkowy
Poprzedni
Bieżący

Liczba miesięcy

Typ dokumentu

Przychód

Dochód / Strata

ZOBOWIĄZANIA:
Firma posiada zaległości wobec ZUS, US lub prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z tytułu ww. należności: TAK
Firma posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów lub leasingów w innych firmach:
TAK
Firma jest poręczycielem kredytów lub leasingów w innych firmach:
TAK
Lp.

Podmiot finansujący
(Bank, firma leasing.
itp.)

Rodzaj zobowiązań kredyt,
leasing, pożyczka, raty,
poręczenie, egzekucje
administracyjne, wyrok
sądowy)

Początkowa
wartość
zobowiązania

Pozostałe do
spłaty

Forma
zabezpieczenia
zobowiązania
(np. weksel,
przewłaszczenie
hipoteka, gwarancja
bankowa)

NIE
NIE
NIE

Termin
podpisania
zobowiązania

Termin
spłaty
dd-mm-rrrr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
STRUKTÓRA PRZEPŁYÓW FINANSOWYCH:
Należności:

Kwota*:

Należności z tytułu usług i dostaw:
W tym przeterminowane należności:
*Kwotę należy podać w ujęciu nominalnym
do 1 miesiąca

do 3 miesięcy

do 6 miesięcy

powyżej

do 3 miesięcy

do 6 miesięcy

powyżej

Struktura należności z tytułu dostaw i usług (w
%):
W tym struktura należności
przeterminowanych (w %)
Kwota*:

Zobowiązania:
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:
W tym przeterminowane zobowiązania:
*Kwotę należy podać w ujęciu nominalnym

do 1 miesiąca
Struktura zobowiązań z tytułu dostaw i usług
(w %):
W tym struktura należności
przeterminowanych (w %)

DOSTAWCA I PRZEDMIOT LEASINGU:
Nazwa, typ, model:
Dostawca (adres, telefon):
Wartość netto:
Ilość sztuk:
Łączna wartość umowy:
Załączone dokumenty:

Faktura pro – forma

WARUNKI DO UMOWY LEASINGU:
Forma Leasingu:
leasing operacyjny
Waluta:
Opłata Wstępna:
Okres Leasingu:
Wartość Resztowa:

Specyfikacja

leasing finansowy

leasing zwrotny (refinansowy)

Ubezpieczenie:

Leasingodawcy

Dealera

Proponowane
zabezpieczenie

Poręczenie

Zastaw ma składniku majątku trwałego

version 25052012

druk DMK Money

Zewnętrzne:
Inne
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DANE PODPISUJĄCYCH UMOWĘ:
Imię i nazwisko:

Adres zameldowania z kodem pocztowym:

Data ważności dowodu osobistego:
Obywatelstwo:

Organ wydający dowód osobisty:
Stanowisko:

Stan cywilny:

Wspólnota majątkowa:
TAK
NIE

e-mail:

Telefon komórkowy:

Imię i nazwisko:

Adres zameldowania z kodem pocztowym:

Data ważności dowodu osobistego:

Organ wydający dowód osobisty:

Obywatelstwo:

Stanowisko:

e-mail:

Stan cywilny:

Wspólnota majątkowa:
TAK
NIE

Telefon komórkowy:

Upoważnienie do weryfikacji baz ewidencji wymiany danych
Upoważniam DMK Money w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r., Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)
do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG Infomonitor) o
ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach oraz do wystąpienia za pośrednictwem BIG Infomonitor o udostępnienie z Biura
Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących mojego wymagalnego zadłużenia wobec banków lub innych instytucji
ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych; dotyczy wnioskodawcy będącego Konsumentem)
oraz 500 złotych (pięćset złotych; dotyczy wnioskodawcy będącego Przedsiębiorcą) lub braku danych o takim zadłużeniu oraz do wystąpienia do
Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby (dotyczy
wnioskodawcy będącego Konsumentem).
Okres ważności upoważnienia: - na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530) w związku z art. 105 ust. 4a, 4a1, 4a2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr
72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) upoważniam (jako wnioskodawca będący Konsumentem - dotyczy tylko Wnioskodawców będących osobami
fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub wspólnikami spółek osobowych) na 30 dni od daty udzielenia niniejszego upoważnienia oraz na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a1, 4a2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami)
upoważniam bezterminowo TAK
NIE
(proszę podać datę: dd.mm.rrrr): …………………………....
Oświadczenie wnioskodawcy
Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności przekazywania danych osobowych.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.), pozyskanych w związku ze złożonym wnioskiem o zawarcie umowy leasingu i/lub pożyczki jest DMK Money z
siedzibą w Gołubiu (adres: Ul. Botaniczna 12, 83-316 Gołubie), który będzie je przetwarzać i udostępniać instytucjom wymaganym w celu
doprowadzenia do zawarcia i wykonania umowy leasingu i/lub pożyczki oraz we wszystkich innych celach wskazanych w niniejszym oświadczeniu,
2) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawienia.
Przyjmuję również do wiadomości, iż, wszystkie dane osobowe są należycie chronione i przetwarzane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 o ochronie danych osobowych(tekst jedn. z 2002 roku, DZ. U. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami), a ponadto oświadczam, iż zostałem
poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ww. Ustawy, a w szczególności o prawie wglądu do danych osobowych, ich
poprawiania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz całkowitego usunięcia ze zbioru, jak również o prawie wznoszenia
sprzeciwu wobec przetwarzania. Jednocześnie potwierdzam, że podanie danych przeze mnie ma charakter dobrowolny.
Oświadczam iż zapoznałem się i akceptuję treść i warunki regulaminu DMK Money, jak również jego załączników i części składowych, dostępnego na
stronie internetowej pod adresem http://www.dmkmoney.pl/doc/regulacjeprawne/regulamin_dmkmoney.htm
Oświadczam, że wszelkie kopie dokumentów załączone do wniosku są zgodne z oryginałami.
PODPISY WNIOSKODAWCÓW (UWAGA: w przypadku spółek osobowych niezbędne są podpisy wszystkich wspólników. W przypadku spółek
komandytowych prócz reprezentantów spółki, niezbędny jest podpis komplementariusza.)

Imię i nazwisko

version 25052012

PESEL

Seria i nr dow. osob.

druk DMK Money

Data i podpis Wnioskodawcy
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