Form. 01/11/01-2012.07.01

Dane za przedostatni rok kalendarzowy (2011)
Dane za ostatni pełny rok kalendarzowy (2012)
Dane za rok bieżący (2013)

(nazwa / nr rejest., nr seryjny)

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 02. 101. 926
z późn. zm.) osoby podpisujące wniosek wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych
w zbiorze danych prowadzonym przez GRENKELEASING Sp. z o.o. oraz przekazanie ich wszelkim podmiotom
działającym na zlecenie GRENKELEASING Sp. z o.o. w kraju i za granicą, w tym współpracującej
z GRENKELEASING Sp. z o.o. ﬁrmie GRENKELEASING AG z siedzibą w Niemczech oraz bankom i instytucjom
ﬁnansującym działalność GRENKELEASING Sp. z o.o oraz przetwarzanie ich w celu wywiązania się z zawartej
umowy, a także we wszelkich celach związanych z realizacją i obsługą umowy leasingu, w celach statystycznych,
marketingowych i w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów GRENKELEASING Sp. z o.o. i w/w ﬁrm.
Zgoda niniejsza obejmuje także przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, pod
warunkiem, że nie zmieni się cel ich przetwarzania. Jednocześnie osoby podpisujące wniosek potwierdzają,
że zostały poinformowane przez GRENKELEASING Sp. z o.o. o dobrowolności podania danych osobowych oraz
prawie dostępu do treści tych danych i ich poprawiania, jak również wyrażają zgodę na przesyłanie przez
GRENKELEASING Sp. z o.o. informacji handlowych na wskazany przez nie adres e-mail.

2. Osoby podpisujące niniejszy wniosek na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a[1], 4a[2] ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), w imieniu Wnioskodawcy upoważniają
GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa A. Baraniaka 88 D do wystąpienia za
pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie o numerze KRS
0000201192 („BIG InfoMonitor”) o udostępnienie z Biura Informacji Kredytowej SA i Związku Banków
Polskich danych dotyczących wymagalnego zadłużenia Wnioskodawcy wobec banków lub instytucji
upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych
o takim zadłużeniu.

Data, podpisy zgodnie z regułami reprezentacji,
pieczątka Wnioskodawcy

(nie dotyczy spółek kapitałowych)

Upoważnienie
Ja, (imię i nazwisko):

,

adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto):
,
PESEL
, seria i nr dokumentu tożsamości
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, 4a[1], 4a[2] Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), niniejszym upoważniam GRENKELEASING
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa A. Baraniaka 88 D do wystąpienia do:

Data

1) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie o numerze KRS 0000201192
(„BIG InfoMonitor”) o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach oraz o udostępnienie za
pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA i Związku Banków Polskich danych dotyczących mojego
wymagalnego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczającego
200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych w takim zakresie;
2) Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu o numerze KRS
0000169851 oraz Krajowego Rejestru Długów Leasingowych z siedzibą we Wrocławiu o udostępnienie informacji
gospodarczych o moich zobowiązaniach, w zakresie i trybie określonym w ustawie;
3) Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą w Warszawie o numerze KRS 0000182408
(„ERIF”) o udostępnienie informacji gospodarczych, o moich zobowiązaniach w zakresie i trybie określonym
w ustawie.

Czytelny podpis konsumenta
(imię i nazwisko)

(nie dotyczy spółek kapitałowych)

Upoważnienie
Ja, (imię i nazwisko):

,

adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto):
,
PESEL
, seria i nr dokumentu tożsamości
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, 4a[1], 4a[2] Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), niniejszym upoważniam GRENKELEASING
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa A. Baraniaka 88 D do wystąpienia do:

Data

1) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie o numerze KRS 0000201192
(„BIG InfoMonitor”) o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach oraz o udostępnienie za
pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA i Związku Banków Polskich danych dotyczących mojego
wymagalnego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczającego
200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych w takim zakresie;
2) Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu o numerze KRS
0000169851 oraz Krajowego Rejestru Długów Leasingowych z siedzibą we Wrocławiu o udostępnienie informacji
gospodarczych o moich zobowiązaniach, w zakresie i trybie określonym w ustawie;
3) Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą w Warszawie o numerze KRS 0000182408
(„ERIF”) o udostępnienie informacji gospodarczych, o moich zobowiązaniach w zakresie i trybie określonym
w ustawie.

Czytelny podpis konsumenta
(imię i nazwisko)

INFORMACJE DODATKOWE DO WNIOSKU
Form. 07/01- 2006.10.18

Procedura zwykáa
Nr wniosku : . . . . . . . . . . . .

Wnioskodawca, imiĊ,nazwisko /firma

tys.
PLN

Kapitaá zakáadowy :
Siedziba firmy:

Pozycja rynkowa :

ZasiĊg dziaáania :

UzaleĪnienie od odbiorców :

lokalny :

wielu odbiorców

ogólnokrajowy

odbiorca dominujący

nieruchomoĞü wáasna

miĊdzynarodowy:

% exportu w sprzedaĪy

wielu dostawców

UzaleĪnienie od dostawców:

najem

dostawca dominujący

Kredyty porĊczone innym podmiotom
dáuĪnik

bank

rodzaj kredytu:

wysokoĞü zadáuĪenia :

forma zabezpieczenia

data spáaty

Zobowiązania handlowe (z tyt. dostaw i usáug)
kwota zobowiązaĔ ogóáem

ostateczny termin zapáaty

liczba wierzycieli

w tym zobowiązania przeterminowane

liczba dáuĪników

w tym naleĪnoĞci przeterminowane

NaleĪnoĞci handlowe (z tyt. dostaw i usáug)
kwota naleĪnoĞci ogóáem

ostateczny termin zapáaty

Wypeániają firmy prowadzące:
a) ksiĊgowoĞü peáną
Miesiąc

Rok

Miesiąc

Rok

Kwoty w tys. PLN

Dane wg deklaracji PIT/CIT za ostatni rok
Miesiąc

Przychód podatkowy

Rok

tys.
PLN

Aktywa trwaáe
Wynik podatkowy

w tym :

Dochód

rzeczowy majątek trwaáy

Aktywa obrotowe

tys.
PLN

Strata

Dane wg ustawy o rachunkowoĞci
za ostatnie dwa lata

w tym :

zapasy

Miesiąc

Przychód

Rok

naleĪnoĞci ogóáem

tys.
PLN

inwestycje
krótkoterminowe

Wynik finansowy netto
Zysk

Bilansowa
suma aktywów

Miesiąc

tys.
PLN

Strata

Rok

Przychód

Kapitaá wáasny

tys.
PLN

Zobowiązania dáugoterminowe

Wynik finansowy netto
Zysk

Zobowiązania krótkoterminowe

tys.
PLN

Strata

b) ksiĊgowoĞü uproszczoną (Dane finansowe wg deklaracji podatkowych)
Miesiąc

Rok

Przychód podatkowy w roku bieĪącym

Wynik podatkowy w roku bieĪącym

tys.
PLN

tys.
PLN
Miesiąc

Rok

Przychód podatkowy za rok ubiegáy

Rok

Strata

Wynik podatkowy za rok ubiegáy

tys.
PLN

tys.
PLN
Miesiąc

Zysk

Przychód podatkowy za rok przedostatni

Wynik podatkowy za rok przedostatni

tys.
PLN

tys.
PLN

Zysk
Strata
Zysk
Strata

OĞwiadczam, Īe powyĪsze dane podane zostaáy zgodnie
z prawdą, ze ĞwiadomoĞcią o odpowiedzialnoĞci karnej
wynikającej z treĞci art. 286 k.k.

X
Data, podpisy, zgodnie z reguáami reprezentacji,
pieczątka Wnioskodawcy

