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 Wniosek o zawarcie umowy 

Umowa leasingu    Umowa pożyczki  Wraz z załącznikiem  

 
1. Info rma cje o  wn iosko da wcy  

                  
Pełna nazwa firmy/Imię i nazwisko dla konsumenta                         Rok założenia  

                                 
Adres / siedziba wnioskodawcy                          Numer telefonu 

                                 
Forma prawna          EKD / PKD działalności  

                                 
Nr rachunku bankowego wnioskodawcy        Nazwa banku wnioskodawcy 

                                 

Forma prowadzonej księgowości        Forma opodatkowania 

  

                                   

  

  NIP 
 Regon  PESEL  

 
                                                                                       

                      Czy występuje sezonowość                   
Krótki opis działalności                                                                                         TAK            NIE  

0       100%       0%      
Zatrudnienie w osobach % sprzedaży krajowej   % sprzedaży eksportowej 

1.1 Struktura własności wnioskodawcy 

Imię i Nazwisko/Nazwa                                                                                                       Udziały w tys. zł                                                             % udziałów 

                                           

                                           

 
Najwięksi odbiorcy                                         % sprzedaży              Najwięksi dostawcy                                                              % zakupów 

                                            

                                            

2. Info rma cje o  dosta wcy  i  p rzed mio cie  
 

                
Pełna nazwa dostawcy 

                                 
Osoba do kontaktu         Telefon / fax 

                
Pełna nazwa, marka, typ, producent, przebieg lub ilość mtg. w przypadku sprzętu używanego (dane w pełni identyfikujące przedmiotu ) 

                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wyposażenie dodatkowe (wyposażenie ponad standardowe) 

Nowy           Używany 

14%                                              

Stawka amortyzacyjna/ KŚT  Cena netto w PLN  Przedmiot   Rok produkcji     

TAK          NIE 

                                        
Zaliczka zapłacona u dostawcy  Wysokość zaliczki w PLN    Planowany termin dostawy 

 
TAK          NIE 

                         
Wyposażenie standardowe   Wartość dodatkowego wyposażenia  

 
3. Info rma cje o  wn iosko wan y ch wa ru n ka ch  um o wy  
 

                                               
Okres                  Waluta umowy                Opłata wstępna(%)  Opłata manipulacyjna (%) 
 

                
Proponowane zabezpieczenie przez Wnioskodawcę poza wekslem in blanco   

 

3 .1 .U bezp iecz en ie  

- jednoroczne     
   tak  nie 
-pakiet wieloletni zwiększający wartość finansowania: 

                    

    Orientacyjna wartość pakietu  
   tak  nie  
 

 

                                          

 Miejscowość                                     data  
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4 .  Da n e  f ina nso we  
 

4.1.  Upros zczony  r achu nek  wyn ikó w (w tys .  PLN)  
 

Wyszczególnienie Rok poprzedni tj.  2013 Rok poprzedni tj.  2014  Roku bieżący tj. za   9     miesięcy(e) 2015 

Przychody ogółem                                                  

Koszty ogółem                                                 

w tym amortyzacja                                                 

Zysk brutto                                                 

Zysk netto                                                 

4.2.  Zad łużen ie  (w  tys .  PLN) – pos iad an e  k red y ty ,  poży czk i ,  l eas ing ,  gwaran cje  o raz  poręczen ia  

Rodzaj 

Finansowania 

Instytucja 

finansująca 

Waluta 

zadłużenia 

Pierwotna kwota 

zadłużenia 

Bieżąca wartość 
zadłużenia 

Wysokość raty Rodzaj  

płatn.  

Okres spłaty 

 (od-do) 

Zabezpieczenia 

                                                      
                                                      
                                                      
                                                      

Rodzaj płatności: M – miesięcznie, K – kwartalnie, P- półrocznie, R - rocznie 

 

5.  O świa dczenia  i  info rma cje uzu pe łn ia jące  
 

a. Oświadczam iż powyższe zobowiązania reguluje terminowo i nie posiadam z ich tytułu żadnych zaległości 

  
 tak  nie 

b. Posiadamy inne zobowiązania oprócz wymienionych wyżej (opisać jakie)      _________________ 
 

  
 tak  nie 

c. Posiadam(y) obciążenia z tytułu wyroków sądowych i innych tytułów egzekucyjnych (opisać jakie)      ___________ 

 

d. Pozostaję we wspólnocie majątkowej       

    tak  nie n/d 

 

e. Pozostaję w rozdzielności majątkowej        
 tak  nie n/d      

 

f. Jestem stanu wolnego         
      tak  nie 

 

6. Oświadczenie dotyczące zobowiązań podatkowych 
Oświadczam(y) że na firmie/osobie       
Nie ciążą  / ciążą  zobowiązania podatkowe i nie prowadzi się w stosunku do w/w egzekucji administracyjnych z tytułu należności podatkowych 

Nie ciążą  / ciążą  zobowiązania wobec ZUS i nie prowadzi się w stosunku do w/w egzekucji administracyjnych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 

 

 

7.  O świa dczenia  wn io sko da wcy  
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i zostały złożone w świadomości, że ich ewentualna niezgodność ze stanem rzeczywistym może 

zostać potraktowana jako zamiar wyłudzenia środków finansowych, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. W takim przypadku Wnioskodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z art. 

297 par. 1 kodeksu karnego (Ustawa kodeks karny z dnia 06.06.1997, Dz.U.  nr 88 poz. 553 ze zmianami). 

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie przez CNH Industrial Capital Europe SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce danych osobowych zawartych we wniosku oraz w okazanym dokumencie tożsamości,, 

w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy objętej wnioskiem, w celu należytego jej wykonania oraz dla potrzeb marketingowych i promocji CNH Industrial Capital Europe SAS Spółka 

Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce oraz innych  podmiotów wchodzących w skład grupy BNP Paribas oraz podmiotów wchodzących w skład grupy CNH Industrial, w tym w szczególności CNH Industrial 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, a także innych podmiotów współpracujących z grupą BNP Paribas,  a także w celu badania zdolności kredytowej wnioskodawcy w związku z umową, którą wnioskodawca 

zawarł, zawrze lub będzie starał się zawrzeć z CNH Industrial Capital Europe SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polscelub innymi  podmiotami wchodzącymi w skład grupy BNP Paribas lub 

współpracującymi z grupą BNP Paribas. Przetwarzanie danych osobowych może w szczególności obejmować ich udostępnianie podmiotom przeprowadzającym badanie sprawozdań finansowych CNH Industrial 

Capital Europe SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce. oraz przekazywanie do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest CNH Industrial Capital Europe SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce (02-676 Warszawa, ul. Suwak 3). Odbiorcami danych będą podmioty 

wchodzące w skład grupy BNP Paribas oraz podmioty wchodzące w skład grupy CNH Industrial, w tym w szczególności CNH Industrial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, a także inne podmioty 

współpracujące z grupą BNP Paribas. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przekazanie danych osobowych następuje dobrowolnie.  

Oświadczam ponadto, że niniejszy wniosek stanowi z mojej strony i powinien być uznany za ofertę zawarcia zaakceptowanych: Umowy Pożyczki, Leasingu, Umów Zabezpieczenia oraz innych Dokumentów 

Pożyczki/Leasingu stanowiących załącznik do niniejszego wniosku. 

Upoważniam CNH Industrial Capital Europe SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce oraz BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. do zasięgania informacji, dotyczących mnie/reprezentowanego przeze 

mnie przedsiębiorcy, a niezbędnych do podjęcia decyzji o udzieleniu leasingu/pożyczki/odpłatnego używania. 
 

      
__________________ 

 (miejscowość i data)  

  

 

........................................................................................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy i pieczątka) 

....................................................... 
(Nr dowodu osobistego) 
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CNH Industrial Capital Europe SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce przy ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa informuje, że w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem 
umowy oraz konieczne do realizacji umowy objętej wnioskiem, a także niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez CNH Industrial Capital Europe SAS Spółka Akcyjna 

Uproszczona Oddział w Polsce oraz niezbędne dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków CNH Industrial Capital Europe SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce 
oraz obowiązków archiwalnych, podane przez Wnioskodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez CNH Industrial Capital Europe SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce oraz mogą być 
przekazywane na podstawie zgody Wnioskodawcy – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 A, a także do innych podmiotów wskazanych w 

stosownej zgodzie.  

Podanie przez Wnioskodawcę danych osobowych jest dobrowolne. 

Podanie przez Wnioskodawcę dane osobowe będą, w przypadku wyrażenia stosownej zgody, przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 

77A w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucją wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w tym w celu oceny zdolności 

kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.  

Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 

1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.  z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). 
 

 

 

 

 

                  
(miejscowość i data)  

  

 

 

 

 

........................................................................................................................... 

                         (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy i pieczątka) 

 

 
U poważn ieni e  Wn ios kod aw cy                                  Upoważn ien ie  Wn ios ko daw cy  (małżon ka /k i )  

/poręczyc ie la /w sp ólni ka Wnios kod aw cy  

 
Imię i nazwisko       

 
 

 Imię i nazwisko         

Adres zamieszkania       

 
 

 Adres zamieszkania       

 

Nr i seria dokumentu 

tożsamości 

       Nr i seria dokumentu 

tożsamości 

      

Data urodzenia        Data urodzenia         

Nr PESEL        Nr PESEL               

 

UPOWAŻNIENIE  

Na podstawie art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r.o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), 

ja,      ............................................................................................ 

(imię i nazwisko) 

 

niniejszym upoważniam CNH Industrial Capital Europe SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa do wystąpienia i uzyskania z 
InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18 („InfoMonitor”) informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę 
bankową, uzyskanych przez InfoMonitor od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich, oraz 

niniejszym upoważniam CNH Industrial Capital Europe SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie do wystąpienia  i uzyskania za pośrednictwem Biura Informacji 

Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biura informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 

    

tak  nie 

Jednocześnie upoważniam Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia InfoMonitorowi z zasobów informacyjnych tej instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, 
dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.  

    

tak  nie 

Upoważniam także CNH Industrial Capital Europe SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji 

Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby. 

    

tak  nie 

W związku z niniejszym wnioskiem o zawarcie umowy, ponadto wyrażam zgodę na przekazanie przez CNH Industrial Capital Europe SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce z siedzibą w 

Warszawie do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji mnie dotyczących przetwarzanych w Biurze Informacji 

Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie 

moich danych osobowych przekazanych przez CNH Industrial Capital Europe SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, 
w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).  

    
tak  nie 

Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich odwołania w 

każdym czasie.  
 

 

 

           
            _____________________ 

         

miejscowość i data                              czytelny podpis Wnioskodawcy   czytelny podpis  Wnioskodawcy                               

małżonka/ki/ poręczyciela/wspólnika Wnioskodawcy 
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Upoważnienie Przedsiębiorcy 

 

Nazwa       

Adres        

NIP       

REGON       

 

Na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), 

 

              ................................................................................................   

(firma przedsiębiorcy, który wyraża zgodę na ujawnienie informacji o nim) 

 

niniejszym upoważniam CNH Industrial Capital Europe SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, do wystąpienia i uzyskania z InfoMonitora Biura 

Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18 („InfoMonitor”) informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych 

przez InfoMonitor od Związku Banków Polskich. Jednocześnie upoważniam Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia InfoMonitorowi z zasobów informacyjnych tej instytucji 

danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub 

braku danych o takim zadłużeniu.  

    
tak  nie 

W związku z niniejszym wnioskiem o zawarcie umowy, ponadto wyrażam zgodę na przekazanie oraz wystąpienie przez CNH Industrial Capital Europe SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce 

z siedzibą w Warszawie do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie w celu pozyskania informacji, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących  
          

              ................................................................................................ 

(przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą / firma przedsiębiorcy) 

 

przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji 
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych przekazanych przez CNH Industrial Capital Europe SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w zapytaniu, 

przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym  do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na 
podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. 

 

 

    
tak  nie 

Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich odwołania w 

każdym czasie.  
 

 
 

 
 

 
 

        
          _________________________ 

miejscowość i data               pieczęć i podpis Wnioskodawcy 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


