
 

Strona 1  

 

WNIOSEK O FINANSOWANIE W RAMACH ZMIANY PODMIOTU UMOWY NR  ……………………...   NR SPRAWY …………..……... 

 DANE PODSTAWOWE FIRMY PRZEJMUJĄCEJ 

 

Nazwa firmy  przejmującej:  

Podstawowa działalność (zgodnie ze stanem faktycznym):  

NIP: E-mail: Telefon: 

Forma księgowości:  pełna księgowość  księga przychodów i rozchodów  ryczałt  karta podatkowa  inna: 

DANE FINANSOWE 

Rok obrachunkowy Liczba miesięcy Typ dokumentu Przychód w PLN 
Dochód/Strata (brutto w 

PLN) 

Poprzedni 2017  PIT 2017/RZiS   

Bieżący 2018  Oświadczenie/RZiS   

Suma aktywów w PLN: 
(na dzień wypełnienia wniosku) 

Kapitały własne w PLN:  
(dotyczy spółek kapitałowych) 

Liczba pracowników: 
(włącznie z Właścicielami) 

Czy na Przejmującym  ciążą zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych, ZUS i/lub egzekucje administracyjne, 

wyroki sądowe ? 
 TAK  NIE 

Czy występują powiązania z dotychczasowym Leasingobiorcą? Jeżeli tak, to proszę wykazać jakie: 

osobowe,/kapitałowe/ inne: ………………………………………………………………………………………… 
 TAK  NIE 

DANE ADRESOWE  

Adres siedziby (ulica, nr, kod pocztowy, miasto): 

Adres korespondencyjny (ulica, nr, kod pocztowy, miasto: 

DANE REPREZENTANTA NR 1 

Imię i nazwisko:  główna osoba do kontaktu 

Adres zamieszkania (ulica, nr, kod pocztowy, miasto): 

Typ, seria i numer dokumentu 

tożsamości: 

Data ważności dokumentu tożsamości: Organ wydający dokument tożsamości: 

   

PESEL: Obywatelstwo: Stanowisko: 

Stan cywilny: Wspólnota majątkowa małżeńska:  TAK  NIE 

Tel. komórkowy: E-mail: 

UPOWAŻNIENIE REPREZENTANTA NR 1 

 

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej „EFL” (adres: pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław) jest administratorem 

Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych m.in. w celu pozyskania informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub weryfikacji wiarygodności płatniczej 

na podstawie udzielonego przez Panią/Pana upoważnienia. 

 

Poniższe upoważnienie, dotyczące przetwarzania danych osobowych, stanowi podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych określoną w art. 6 ust. 

1 lit. a) RODO*. Może być ono wycofane w dowolnym momencie, jednak przetwarzanie danych osobowych dokonane na jego podstawie przed jego wycofaniem, 

pozostanie zgodne z prawem. 

UPOWAŻNIENIE 

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 

Ja/ Firma, 
 

(imię i nazwisko konsumenta albo firma przedsiębiorcy udzielającego upoważnienia) 

niniejszym upoważniam/  upoważnia Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

jako konsument – na okres 30 dni, do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 

(BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji 

Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji 

upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. 

Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG 

InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

 

jako przedsiębiorca – bezterminowo / jedynie do dnia: ____/____/________**, do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z BIK 

i ZBP dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, 

przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. 

Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG 

InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

 

…………………………………………………….. 

Data i podpis 
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO” 

** niepotrzebne skreślić 
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DANE REPREZENTANTA NR 2 

Imię i nazwisko:  główna osoba do kontaktu 

Adres zamieszkania (ulica, nr, kod pocztowy, miasto): 

Typ, seria i numer dokumentu 

tożsamości: 

Data ważności dokumentu tożsamości: Organ wydający dokument tożsamości: 

   

PESEL: Obywatelstwo: Stanowisko: 

Stan cywilny: Wspólnota majątkowa małżeńska:  TAK  NIE 

Tel. komórkowy: E-mail: 

UPOWAŻNIENIE REPREZENTANTA NR 2 
 

 

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej „EFL” (adres: pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław) jest 

administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych m.in. w celu pozyskania informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub 

weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie udzielonego przez Panią/Pana upoważnienia. 

 

Poniższe upoważnienie, dotyczące przetwarzania danych osobowych, stanowi podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

określoną w art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO*. Może być ono wycofane w dowolnym momencie, jednak przetwarzanie danych osobowych dokonane na 

jego podstawie przed jego wycofaniem, pozostanie zgodne z prawem. 

UPOWAŻNIENIE  

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 

Ja/ Firma, 
 

(imię i nazwisko konsumenta albo firma przedsiębiorcy udzielającego upoważnienia) 

niniejszym upoważniam/ upoważnia Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

jako konsument – na okres 30 dni, do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka 

Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych 

gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 

dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku 

danych o takim zadłużeniu. 

Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do 

Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

jako przedsiębiorca – bezterminowo / jedynie do dnia: ____/____/________**, do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych 

gospodarczych z BIK i ZBP dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do 

udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. 

Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do 

Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

 

 

…………………………………………………….. 

Data i podpis 
 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO” 

** niepotrzebne skreślić 
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DANE REPREZENTANTA NR 3 

Imię i nazwisko:  główna osoba do kontaktu 

Adres zamieszkania (ulica, nr, kod pocztowy, miasto): 

Typ, seria i numer dokumentu 

tożsamości: 

Data ważności dokumentu tożsamości: Organ wydający dokument tożsamości: 

   

PESEL: Obywatelstwo: Stanowisko: 

Stan cywilny: Wspólnota majątkowa małżeńska:  TAK  NIE 

Tel. komórkowy: E-mail: 

UPOWAŻNIENIE REPREZENTANTA NR 3 
 

 

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej „EFL” (adres: pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław) jest 

administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych m.in. w celu pozyskania informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub 

weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie udzielonego przez Panią/Pana upoważnienia. 

 

Poniższe upoważnienie, dotyczące przetwarzania danych osobowych, stanowi podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

określoną w art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO*. Może być ono wycofane w dowolnym momencie, jednak przetwarzanie danych osobowych dokonane na 

jego podstawie przed jego wycofaniem, pozostanie zgodne z prawem. 

UPOWAŻNIENIE  

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 

Ja/ Firma, 
 

(imię i nazwisko konsumenta albo firma przedsiębiorcy udzielającego upoważnienia) 

niniejszym upoważniam/ upoważnia Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

jako konsument – na okres 30 dni, do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka 

Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych 

gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 

dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku 

danych o takim zadłużeniu. 

Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do 

Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

jako przedsiębiorca – bezterminowo / jedynie do dnia: ____/____/________**, do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych 

gospodarczych z BIK i ZBP dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do 

udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. 

Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do 

Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

 

 

…………………………………………………….. 

Data i podpis 
 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO” 

** niepotrzebne skreślić 

 


