
Wersja Wniosku z: Lipiec 2019, wprowadzona Uchwałą nr: 35/3/2019 

[A] Dane Wnioskodawcy

Pełna nazwa firmy/forma 
prawna 

Strona wniosku 
 Wnioskodawca
 Poręczyciel

Faktyczny adres prowadzenia 
działalności 

Adres do korespondencji 

PKD działalności dominującej 
Osoba do kontaktu  
(imię, nazwisko, funkcja) 

Rok rozpoczęcia działalności Tel. do kontaktu 

NIP Tel. kom. do wiadomości SMS 

Czy podatnik VAT  TAK    NIE E-mail

Liczba zatrudnionych 
pracowników 

Dotychczasowa współpraca 
PKO Leasing:    TAK    NIE 
PKO BP:            TAK    NIE 

Status siedziby  Własność  Dzierżawa  inny ________________________________________

[B] Akcjonariusze/Udziałowcy/Wspólnicy/

Nazwa/Imię i nazwisko Adres 
REGON/PESEL/Data 

urodzenia 
% udziału w kapitale 

[C] Beneficjenci rzeczywiści

Imię i nazwisko Obywatelstwo 

[D] Członkowie zarządu i prokurenci

Na postawie art.36 ust.1 pkt 2 ppkt e ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prosimy o wskazanie wszystkich 
członków zarządu i prokurentów. 

Imię i nazwisko PESEL / data urodzenia Państwo urodzenia 

[E] Wnioskowane warunki finansowania

Leasing 
 operacyjny
 finansowy

Pożyczka 
 transportowa  samochodowa
medyczna  inwestycyjna

 Wynajem długoterminowy

Czy klient wnioskuje o wystawienie promesy? (opłata za wystawienie promesy zgodnie z WUD/TOiP)  TAK  NIE

Proponowany przedmiot finansowania Rok produkcji 

Cena 
przedmiotu 

 netto
 z VAT

Wstępna Opłata Leasingowa % 

Wnioskowana kwota transakcji Waluta umowy 

Wartość końcowa % Okres finansowania w miesiącach 

Dostawca przedmiotu Zaliczka zapłacona do Dostawcy 

WNIOSEK O FINANSOWANIE W PKO LEASING S.A. 

(WNIOSEK DLA FIRM) 
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Termin płatności Okresowej Opłaty 
Leasingowej 

 8     10    15    20    25  dzień miesiąca

[F] Oświadczenie o dochodach i zobowiązaniach

Poprzedni rok rozliczeniowy __________, za ______ m-ce/y Bieżący rok rozliczeniowy __________, za ______ m-ce/y 

Przychód w PLN Przychód w PLN 

Dochód/Zysk brutto w PLN Dochód/Zysk brutto w PLN 

Łączna wartość zobowiązań leasingowych i kredytowych 

Łączna wysokość rat miesięcznych 

[G] 1. Dane właściciela/reprezentanta

Imię i nazwisko PESEL (lub data urodzenia jeśli brak) 

Obywatelstwo Państwo urodzenia 

Adres zamieszkania Adres do korespondencji 

Rodzaj dokumentu tożsamości Numer i seria dokumentu tożsamości 

Data wydania dokumentu Organ wydający dokument tożsamości 

[H] 2. Dane właściciela/reprezentanta (dotyczy spółek osobowych i indywidualnej działalności gospodarczej)

Stan cywilny 
 żonaty/zamężna
 kawaler/panna
 rozwiedziony/a
 wdowiec/wdowa

Wykształcenie 
 podstawowe
 średnie ogólnokształcące
 średnie zawodowe
 wyższe

Status mieszkaniowy 
 właściciel mieszkania
 właściciel domu
 najemca
 inne

Rozdzielność majątkowa 
 TAK
 NIE

[I] Dane współmałżonka (dotyczy spółek osobowych i indywidualnej działalności gospodarczej)

Imię i nazwisko PESEL (lub data urodzenia jeśli brak) 

Rodzaj, numer i seria dokumentu 
tożsamości  

Adres zamieszkania 

[J] Oświadczenia

1. Składając niniejszy wniosek potwierdzam jednocześnie odbiór od przedstawiciela PKO Leasing S.A. klauzul informacyjnych sporządzonych przez
następujących administratorów przekazywanych przeze mnie danych osobowych: (a) PKO Leasing S.A z siedzibą w Łodzi, (b) współpracujących ze
Spółką towarzystw ubezpieczeniowych, (c) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie
Jednocześnie, wobec udostępnienia przeze mnie PKO Leasing S.A. w treści niniejszego wniosku bądź w innych dokumentach lub nośnikach, danych
osobowych osób innych niż podpisująca niniejszy wniosek, takich jak pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników,
współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, w tym także w związku z upoważnieniem ich do dostępu
do konta w Portalu Klienta jako użytkowników, zobowiązuję się do poinformowania tych osób, poprzez doręczenie im dokumentu załączonego do
klauzuli informacyjnej sporządzonej przez PKO Leasing S.A.:
a) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych PKO Leasing S.A.,
b) o tym, że PKO Leasing S.A. jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
c) o tym, że jestem źródłem, od którego PKO Leasing S.A. pozyskała ich dane.
Dodatkowo, na żądanie Spółki, zobowiązuję się do dostarczenia Spółce potwierdzenia przekazania ww. informacji.
2. PKO Leasing S.A., w ramach rozpatrywania niniejszego wniosku, zastrzega sobie prawo do podejmowania czynności, które zgodnie z
wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w PKO Leasing S.A. są konieczne w celu doprowadzenia do zawarcia umowy, stanowiącej przedmiot
niniejszego wniosku, tj.: (i) weryfikacji stanu obciążeń przedmiotu finansowanego w Centralnym Rejestrze Zastawów (CRZ) oraz Europejskim Rejestrze
Pojazdów (ERP), (ii) dokonania wyceny przedmiotu finansowanego celem weryfikacji jego wartości deklarowanej przez wnioskodawcę, (iii) dokonania
tłumaczeń na język polski dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, a sporządzonych w innym języku. W przypadku podjęcia powyższych
czynności, lub w przypadku, gdy klient wnioskuje o wystawienie promesy wnioskodawca zobowiązuje się do zapłacenia PKO Leasing S.A. opłat z tym
związanych zgodnie z Wykazem Usług Dodatkowych („WUD”) w przypadku leasingu lub Tabeli Opłat i Prowizji („TOiP”) w przypadku pozostałych
produktów udostępnionych przez PKO Leasing SA na stronie internetowej www.pkoleasing.pl. Zobowiązanie powyższe jest wymagalne niezależnie od
tego, czy ostatecznie dojdzie do zawarcia wnioskowanej umowy i płatne będzie na podstawie właściwego dokumentu księgowego wystawionego
przez PKO Leasing S.A., wskazującego termin zapłaty nie krótszy niż 7 dni. Wnioskodawca oświadcza, iż (i) przed złożeniem niniejszego Wniosku
zapoznał się z wykazem opłat objętych odpowiednio do wnioskowanego produktu WUD lub TOiP udostępnionym mu przez PKO Leasing SA na stronie
internetowej www.pkoleasing.pl, (ii) akceptuje odpowiednio WUD lub TOiP (iii) utrwalił odpowiednio WUD lub TOiP w sposób pozwalający na jego 
przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, jak również (iv) wyraża zgodę na sposób udostępnienia mu odpowiednio WUD lub TOiP.
3. Zgoda na przekazywanie przez PKO BP S.A. informacji stanowiących tajemnicę bankową
Działając na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe niniejszym upoważniam PKO Bank Polski S.A. (Bank) do
przekazania PKO Leasing S.A. wszelkich danych i informacji przekazanych Bankowi i stanowiących tajemnicę bankową w zakresie:
a) oceny zdolności kredytowej, przyznanych limitów i ich wykorzystania, w tym kopii i oryginałów dostarczonych przeze mnie dokumentów,
b) prowadzenia procesu monitorowania klienta,
c) prowadzenia procesu restrukturyzacyjnego/windykacyjnego,
d) zdarzeń mających wpływ na ocenę wiarygodności i rzetelności klienta.
 tak  nie
4. Zgoda na marketing elektroniczny PKO Leasing
a) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Leasing S.A. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-mailem lub
SMSem.
 tak  nie
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b) Wyrażam zgodę na używanie przez  PKO Leasing S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, z których korzystam (np. komputera, telefonu) dla
celów marketingu bezpośredniego poprzez przesyłanie np. na mój adres e-mail lub numer telefonu informacji marketingowych, w tym przy użyciu
automatycznych systemów wywołujących.

 tak  nie
5. Zgoda na udostępnianie danych spółkom z Grupy Kapitałowej
(1 spółki grupy kapitałowej objęte zgodą: PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, a także PKO Faktoring S.A., PKO Leasing
Finanse sp. z o.o., PKO Leasing Nieruchomości sp. z o.o., PKO Agencja Ubezpieczeniowa sp. z o.o. PKO Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  wszystkie te spółki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 52 a także Prime Car Management S.A., Futura
Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o., MasterRent24 Sp. z o.o. wszystkie te spółki z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Polanki 4)
a) Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych obejmujących dane identyfikacyjne (np. NIP, PESEL, REGON, Forma prowadzonej

działalności, PKD), dane teleadresowe (w tym: adres, adres e-mail, numer telefonu), dane charakteryzujące prowadzoną działalność gospodarczą
(np. wielkość zatrudnienia, rok rozpoczęcia działalności, typ i rodzaj floty), dane o historii współpracy z PKOL (np. wnioskowane i zawarte umowy i
historia ich obsługi, rodzaj finansowania, długość trwania umowy, liczba i rodzaj pojazdów objętych finansowaniem) i o historii współpracy z
Zakładami Ubezpieczeń (np. dane dot. polis, warunków ubezpieczenia i historii szkód), wynik oceny wiarygodności kredytowej, do spółek z grupy
kapitałowej PKO Bank Polski S.A.1, w celach przygotowania oferty lub prowadzenia oceny ryzyka związanego z ofertowaniem lub obsługą produktów
i usług tych podmiotów.

 tak  nie
b) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółek z grupy kapitałowej PKO Bank Polski S.A.1 informacji handlowych za pomocą środków komunikacji

elektronicznej np. e-mailem lub SMSem.
 tak  nie
c) Wyrażam zgodę na używanie przez spółki z grupy kapitałowej PKO Bank Polski S.A.1 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, z których korzystam

(np. komputera, telefonu) dla celów marketingu bezpośredniego poprzez przesyłanie np. na mój adres e-mail lub numer telefonu informacji
marketingowych, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących.

 tak  nie
6. Zgoda na pośrednictwo ubezpieczeniowe
(1 współpracujące Zakłady Ubezpieczeń objęte zgodą: PKO Towarzystwo Ubezpieczeń  Spółka Akcyjna oraz PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA
obie z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa,  Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-
133) przy Al. Jana Pawła II 24, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul.
Nowakowskiego 22,, jak również kolejne Zakłady Ubezpieczeń, z jakimi PKOL rozpocznie współpracę w przyszłości, - aktualna lista współpracujących
zakładów  ubezpieczeń  zawsze publikowana jest na stronie internetowej www.pkoleasing.pl (lista ta może się zmieniać)
a) PKO Leasing S.A. („PKOL”) współpracuje z Zakładami Ubezpieczeń1 w celu ułatwienia swoim klientom dostępu do ochrony ubezpieczeniowej w
zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW, ASSISTANCE), ubezpieczeń majątkowych przedmiotów finansowania, ubezpieczeń ryzyk
finansowych związanych z produktem leasingowym (GAP), ubezpieczeń ochrony prawnej oraz ubezpieczenia assistance CAR i Truck i innych
produktów ubezpieczeniowych, jakie zostały wymienione na stronie www.pkoleasing.pl w części dot. ubezpieczeń.
Prosimy zaznaczyć opcję „TAK” poniżej jeżeli chcecie Państwo, aby PKO Leasing SA:
i. przekazała do współpracujących Zakładów Ubezpieczeń1 dane dot. historii współpracy z Zakładami Ubezpieczeń (np. dane dot. polis, warunków
ubezpieczenia i historii szkód), na potrzeby przygotowania i przedstawienia ofert  ubezpieczeniowych, nie będących kontynuacją uprzednio zawartych
umów (tj. w celu objęcie ochronę dotychczas nieubezpieczonego ryzyka) lub
ii. przed upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej z wybranym przez Państwa Zakładem Ubezpieczeń przedstawiła Państwu oferty kontynuacji
ochrony ubezpieczeniowej w ramach danego ryzyka, na kolejny okres, oferowane przez Zakłady Ubezpieczeń1 współpracujące z PKO Leasing S.A.
(wznowienia polis). W tym celu przedmiotem udostępnienia będą Państwa dane identyfikacyjne (np. NIP, PESEL, REGON, Forma prowadzonej
działalności, PKD) oraz teleadresowe (w tym: adres, adres e-mail, numer telefonu), dane o historii współpracy z Zakładami Ubezpieczeń (np. dane dot.
polis, warunków ubezpieczenia i historii szkód),  a także  dane o przedmiocie ubezpieczenia.
 tak  nie
b) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Leasing S.A. informacji handlowych o ofercie współpracujących Zakładów Ubezpieczeń1 , w zakresie
objętym zgodą, o której mowa w punkcie a, za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-mailem lub SMSem.
 tak  nie
c) Wyrażam zgodę na wykorzystywanie  przez PKO Leasing S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (komputer, telefon), dla celów marketingu
bezpośredniego współpracujących Zakładów Ubezpieczeń1, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących , w zakresie objętym zgodą,
o której mowa w punkcie a,.
 tak  nie
7. Zgoda na przesyłanie informacji marketingowych po wygaśnięciu/ rozwiązaniu umowy lub w przypadku jeśli umowa nie zostanie zawarta
Wyrażam zgodę, aby w przypadku nie zawarcia umowy z PKO Leasing lub po zakończeniu obowiązywania tej umowy oraz innych aktualnie
obowiązujących umów, PKO Leasing S.A. przetwarzała moje dane osobowe w celu marketingu produktów i usług.
 tak  nie
8. Upoważnienie do pozyskania informacji gospodarczych
[stanowi ono oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną składającego niniejszy wniosek osobiście, zaś w przypadku pozostałych 
Wnioskodawców – oświadczenie osób podpisujących niniejszy wniosek w charakterze reprezentanta bądź pełnomocnika Wnioskodawcy]
Upoważniam PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG
InfoMonitor) oraz innych biur informacji gospodarczej:
a) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP),
w tym między innymi oceny punktowej (scoring), w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego.
b) informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 tak  nie
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[K] Podpisy

Potwierdzam tożsamość na podstawie okazanego dokumentu 
tożsamości podanego we wniosku. 
Oświadczam, że wszelkie kopie dokumentów załączone do wniosku są 
zgodne z przedstawionymi mi do wglądu oryginałami. 

Data, miejscowość, pieczątka i czytelny podpis 
Wnioskodawcy/Reprezentanta/Pełnomocnika 

Podpis pracownika PKO Leasing S.A. 
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