Žádost o financování
pro fyzické osoby
SPOTŘEBITELE A ŽIVNOSTNÍKY
Vyplňte prosím elektronicky nebo hůlkovým písmem. Správnou variantu označte křížkem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI
Jméno: 			

Příjmení: 			

Titul: 

Rodné číslo: 			

Číslo občanského průkazu: 		

Platnost dokladu: 

Druhý doklad totožnosti: 		

řidičský průkaz

cestovní pas

rodný list				 Číslo druhého dokladu: 								

Trvalé bydliště/sídlo: 					

PSČ, obec: 			

E-mail: 		

Pevná linka: 		

Mobilní tel.:

Běžný bankovní účet: 							

		

Fax: 
Kód banky: 

Bez uvedení bankovního účtu není možné žádost zpracovat.

OSVČ – fyzická osoba-podnikatel

Název obchodní firmy: 											

(Vyplňte pouze v případě, že nežádáte jako spotřebitel.)

IČ:

Plátce DPH:

ANO

NE		 DIČ:

Roční základ daně: 			

Kč

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při zpracování osobních údajů se ČSOBL jako správce řídí českými právními předpisy, zejména z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, z. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
a z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i ručně a mohou být zpřístupněny zpracovatelům nebo třetím stranám, se kterými má ČSOBL uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a které zabezpečují
služby a činnosti nutné pro plnění povinností či ochranu zájmů ČSOBL, dále mohou být předány třetím osobám na základě vašeho souhlasu nebo osobám oprávněným na základě zákona.
Bez nutnosti vašeho souhlasu (tedy ze zákonných důvodů) probíhá zpracování vašich osobních údajů v rozsahu, který je nezbytný pro:
a)	
jednání o uzavření smlouvy a následné plnění či změny již uzavřené smlouvy, přičemž vaše osobní údaje jsou nám pro tyto účely poskytovány zejména v rámci žádosti, vlastní smlouvy, případně v souvisejících dokumentech
a formulářích,
b)	
dodržení právních povinností ČSOBL, a to zejména pro splnění identifikační povinnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
c)	
ochranu práv a právem chráněných zájmů ČSOBL, zejména za účelem posouzení úvěruschopnosti a řízení rizik, včetně možnosti vyhledávání v databázích tzv. úvěrových registrů, které obsahují informace vypovídající o vaší
úvěruschopnosti, to vše za podmínek stanovených příslušnými zákony.
ČSOBL vás jako svého zákazníka rovněž informuje, že podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, mohou být vaše osobní údaje vedeny v databázích (dále též jen „registr“)
sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba souhlasu spotřebitele a vztahuje
se i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. ČSOBL se účastní registrů SOLUS, zájmového sdružení právnických osob. Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ
o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) definice dalších vašich osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii)
popis fungování Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o vašich právech (§ 11 a § 12 zákona o ochraně
osobních údajů č. 101/2000 Sb.) a nárocích (§ 21 zákona č. 101/2000 Sb.) v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů v rámci Pozitivního registru SOLUS. Aktuální znění Poučení lze kdykoli získat na www.csobleasing.cz
nebo na 222 012 111 a na informační lince sdružení SOLUS: 840 140 120 a na www.solus.cz.
V případě, že registr eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů (například Pozitivní registr SOLUS), může do něj ČSOBL a další uživatelé nahlížet jen se
souhlasem spotřebitele a spotřebitel má právo vůči provozovateli, který registr vede (v případě Pozitivního registru SOLUS sdružení SOLUS), písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v registru, který eviduje záznamy
o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se spotřebitele týkají, a učiní
opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se téhož spotřebitele nemohly být zapsány.
Souhlas se zpracováním informací o vašich finančních závazcích a jejich plnění. Tento souhlas udělujete k tomu, aby ČSOBL předával vaše údaje včetně rodného čísla, údaje o vašich finančních závazcích souvisejících
s uzavřenou smlouvou a údaje vypovídající o vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, ať už získané přímo od vás nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, provozovateli Nebankovního registru klientských informací (NRKI)
nebo od něj získal již shromážděné údaje, a dále pro jejich shromažďování, zpracování a uchování v rámci takového registru, to vše za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační Memorandum“), přičemž účelem zpracování údajů v tomto registru je: (i) vytvoření souboru informací v rámci NRKI vypovídajícího o vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební
morálce; (ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a (iii) umožnění posuzování vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů
NRKI, pokud k tomu budou mít váš odpovídající souhlas či zákonné oprávnění.
Tento souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých svých dluhů z této smlouvy, pokud tyto dluhy zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od
zániku smluvního vztahu, pokud dluhy ze smluvního vztahu zaniknou jinak.
Svým podpisem zároveň prohlašujete, že jste měl/a možnost se předem seznámit s Informačním Memorandem, které obsahuje rovněž poučení o vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci NRKI i pro
účely vzájemného informování uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti i platební morálce jejich klientů, včetně poučení o právech v souvislosti se zpracováním vašich údajů, a o skutečnosti, že aktuální znění Informačního Memoranda můžete kdykoliv získat na informační lince nebo na internetových stránkách ČSOBL nebo NRKI (www.csobleasing.cz, www.cncb.cz).
Jakékoliv další zpracování, pokud není výslovně umožněno zákonem, je možné pouze s vaším souhlasem.
Svým podpisem tímto udělujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem nabídky obchodu, služeb a pro marketingové zpracování. Poskytnutí tohoto souhlasu je zcela dobrovolné a můžete jej odmítnout přeškrtnutím tohoto odstavce. Pokud tak neučiníte, znamená to, že udělujete váš souhlas pro uvedený účel ČSOBL a naším prostřednictvím také pro celou skupinu ČSOB a vybrané obchodní partnery. Díky tomu můžeme přizpůsobit
naši nabídku vašim potřebám a zkvalitňovat naše služby. Pro tento účel budeme zpracovávat zejména vaše jméno a příjmení, datum narození, bydliště či kontaktní adresu a údaje pro osobní, písemnou, telefonickou či elektronickou
komunikaci, včetně informace o preferovaném způsobu kontaktu (e-mail/sms/aj.). V případě udělení souhlasu budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a 5 let po jeho ukončení; nedojde-li k uzavření
smlouvy, pak pouze po dobu 1 roku. Máte možnost váš souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně, osobně na našich pobočkách nebo telefonicky.
Skupinu ČSOB tvoří zejména: Československá obchodní banka a.s., Hypoteční banka a.s., Českomoravská stavební spořitelna a.s., ČSOB Asset Management a.s., investiční společnost, ČSOB Factoring a.s., ČSOB Leasing
pojišťovací makléř s.r.o., ČSOB Penzijní společnost a.s, člen skupiny ČSOB, ČSOB Pojišťovna a.s., člen holdingu ČSOB. Aktuální seznam je uveden na www.csobleasing.cz.
Další informace související se zpracováním vašich osobních údajů naleznete na www.csobleasing.cz, a to včetně informací o vašich právech vztahujících se ke zpracování vašich osobních údajů, zejména práva požadovat vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, včetně práva na přístup k informacím, podmínek pro ochranu vašich práv a informací o způsobu odvolání vašeho souhlasu.
Čestné prohlášení zákazníka
Stvrzuji svým podpisem pravdivost a úplnost všech uvedených údajů na této žádosti, souhlasu se zpracováním osobních údajů i v přílohách a současně prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem ústně sdělil/a zástupci ČSOB Leasing,
a. s., jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že jsem nikdy nebyl/a pravomocně odsouzen/a pro trestný čin a ani nejsem trestně stíhán/a a že jsem si vědom/a důsledků uvedení nepravdivých údajů, zejména skutečnosti, že takovéto jednání
může být klasifikováno jako trestný čin.
Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo povolení k pobytu, cestovní pas).

PROHLAŠUJI, ŽE

NEJSEM

V 			

JSEM POLITICKY EXPONOVANOU OSOBOU. *

Podpis zákazníka: 

Dne

Při podpisu zákaznické smlouvy je nutné předložit občanský průkaz a druhý doklad (rodný list, řídičský průkaz, cestovní pas). V případě, že zákaznickou smlouvu bude podepisovat osoba zplnomocněná na základě plné moci, musí být plná
moc vystavena osobou (osobami) oprávněnou(nými) jednat jménem žadatele a podpis(y) této (těchto) osob(y) musí být vždy úředně ověřen(y) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
* Podle zákona č. 253/2008 Sb. se politicky exponovanou osobou rozumí:
a)	fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy nebo jeho zástupce (náměstek, státní
tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem,
velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
b)	fyzická osoba, která je: 1. osobou blízkou osobě uvedené v písmenu a); 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako
osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu
nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je ČSOBL známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).
Za politicky exponovanou osobu je konkrétní fyzická osoba považována ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci.
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Sjednatel žádosti svým podpisem potvrzuje, že tato žádost byla před ním žadatelem podepsána, a to včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a použitím rodného čísla v rámci klientských registrů.
Sjednatel při sepisování této žádosti o financování jedná jako zástupce ČSOB Leasing, jménem a na účet ČSOB Leasing a v souladu s vnitřními předpisy ČSOB Leasing.

Žádost se zákazníkem sjednal/a: Jméno/obchodní firma 								
V 			

Dne

Podpis sjednatele žádosti: 
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI: SPOTŘEBITELI I ŽIVNOSTNÍKOVI (označte vždy pouze jednu variantu)
Kontaktní adresa (Vyplňte v případě, že se liší od trvalého bydliště.)
Ulice č. or./č. p.: 					

PSČ, obec: 					

Rodinný stav		 Dosažené vzdělání		 Způsob bydlení		 Zaměstnavatel		 Pozice v zaměstnání
svobodný/á		
vysokoškolské		
dům/byt v os. vlastnictví
město/kraj/stát		
úředník
ženatý/vdaná		
vyšší odborné		
družstevní byt		
veřejná/přísp. org.		
lékař, učitel
rozvedený/á		
střední s maturitou		
pronajatý byt		
zahraniční spol.		
manažerská pozice
vdovec/vdova		
vyučený s maturitou		
s rodiči		
tuzemská spol.		
technik
druh/družka 		
vyučený		
jiné		
banka, pojišťovna		
dělník
základní				
finanční instituce		
jiné
		
						 OSVČ
						 důchodce
Název a adresa zaměstnavatele: 
		
IČ:
Zaměstnán/a na dobu:

neurčitou

Telefon do zaměstnání: 			

V současném zaměstnání od data: 			

Kontaktní osoba zaměstnavatele: 					

Čistý měsíční příjem žadatele:

Kč/eur

				

Měsíční splátky 			
(úvěrů, leasingu):
Kč

určitou do 			

Čistý měsíční příjem domácnosti (žadatel + spolužadatel)*: 			

Kč

* V případě uvedení příjmu domácnosti je nutné vyplnit čestné prohlášení o příjmu spolužadatele.

Celkové nesplacené			
Jiné pravidelné platby (nájemné, výživné,
závazky z úvěrů a leasingu: 		
Kč léky, spoření, náklady za telefon, energie, pojištění): 		

Počet osob žijících ve společné domácnosti (vč. žadatele):

Počet osob bez příjmu:

Kč

Z toho vyživovaných osob: 		

OSVČ – roční základ daně (vyplní pouze fyzická osoba podnikatel): 

PŘEDMĚT FINANCOVÁNÍ
Dodavatel vozidla (obchodní firma): 					

IČ: 

Adresa: 							

Fax: 

Číslo bankovního účtu: 							

Kód banky: 

Prodejce/kontaktní osoba: 			

E-mail: 

osobní automobil

užitkový automobil

Telefon: 		

přestavba

motocykl		

Tovární model, typ: 					
Rok výroby:

Palivo:
taxi

autoškola

Cena celkem bez DPH: 			

Kč

ojetý		 Individuální dovoz:

ANO

NE

VIN (č. karoserie): 

Barva:

Způsob používání:
běžné používání
			

nový

Počet najetých km:
autopůjčovna

DPH:

Zdvihový objem válců/výkon:

vozidla s právem
přednosti v jízdě
Kč

vozidla přepravující
jiné 
nebezpečné náklady (ADR)

Celkem včetně DPH:  Kč

Nadstandardní příslušenství: 

VYBRANÉ FINANCOVÁNÍ A POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU (viz nabídková kalkulace, jež je součástí žádosti)
Nabídková kalkulace je připojena:

ANO

NE

Pokud je přiložena nabídková kalkulace, tuto část není nutné znovu vyplňovat.

											

		 Doba financování (počet měsíců):

		Režim splácení:

FINANCOVÁNÍ		 Platba předem hrazená žadatelem z prodejní ceny včetně DPH:

měsíčně

%

Kč

		 Zajištění: 							
											

		 Havarijní pojištění zajistí:

ČSOB Leasing

POJIŠTĚNÍ		 Spoluúčast na havarijním pojištění:
		 Povinně smluvní pojištění zajistí:

1%

/

Žadatel
5%

ČSOB Leasing

10 %
Žadatel

Děkujeme vám za spolupráci. ČSOB Leasing, a.s., Na Pankráci 310/60, IČ 63998980, DIČ CZ 63998980, zákaznický servis: 222 012 111, info@csobleasing.cz, www.csobleasing.cz
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