
      
 
 

 

Splátky bez navýšenia na 12 mesiacov! 
 

na tovary v hodnote 1.500 – 40.000 Eur bez DPH 

financovanie podlieha schváleniu žiadosti zo strany Euroleasingu 

 
 
 

 Žiadne úroky,  poplatky ani poistenie   
 
 Žiadne zložité papierovanie – len vyplniť žiadosť  

 
 Okamžité posúdenie žiadosti do 24 hod 

 
 

Využijte aj Vy výhodné financovanie a  

robte na novom už zajtra! 
 
 

 

      
 
 
 
   Bratislava     tel.: +421 948 441 544,   +421 948 449 941 | e-mail:  bratislava@euroleasingcz.sk    |    Kopčianska 10, SK-85101 
  

   Rakovník    tel.: +420 313 515 742,  +420 608 345 108    |    e-mail:  rakovnik@euroleasing.cz    |    Vysoká 273, CZ-26901 
 

   Praha    tel.: +420 224 936 262,  +420 608 345 109          |    e-mail:  praha@euroleasing.cz    |    Na Zámecké 1518/9, CZ-14000 

  na trhu od roku 1995                                                                www.euroleasingcz.sk 



společnost

Nový  Použitý

 ÁNO  NIE  ÁNO NIE

 ÁNO  NIE

 Žiadny  1-2  3-5  6-10  11-20  21-50  >50

 Obmena zariadení  Rozšířenie existujúceho podnikania  Nový podnikateľský projekt

 Vlastný dom/byt  Splácaný dom/byt  Štátny/obecný byt  Prenájom  U rodičov či známych

v rokoch

ZOZNAM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

POŽADOVANÉ PRÍLOHY

Dátum:

ŽIADOSŤ o  financovanie

1) Záujemca prehlasuje, že sa zoznámil s aktuálnym znením Informačného memoranda EUROLEASING SK na adrese www.euroleasingcz.sk.

2) Záujemca prehlasuje, že nie je politicky exponovanou osobou alebo osobou blízkou k politicky exponovanej osobe v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. a ďalej prehlasuje, že je skutočným majiteľom záujemca podľa definícií na

www.euroleasingcz.sk3) Záujemca prehlasuje, že má v úmysle prostredníctvom EUL uzavrieť zmluvu o financovaní  v súlade s predzmluvnou zodpovednosťou.

4) Záujemca prehlasuje a potvrdzuje svojím podpisom pravosť a úplnosť všetkých údajov uvedených v tejto žiadosti. 

PODPIS ZÁUJEMCU

Meno a priezvisko: Podpis:

 vyplnená Žiadosť

SÚHLAS ZÁUJEMCU
1) Záujemca súhlasí, aby spoločnosť EUROLEASING SK s.r.o. (ďalej len EUL) overila údaje o jeho majetkovej a osobnej situácii, vrátane údajov o príjmoch a výdavkoch z dostupných registrov klientskych informácií na posúdenie jeho bonity,

dôveryhodnosti a platobnej morálky a zároveň aj odovzdávala informácie o záujemcovi do týchto registrov.

2) Záujemca súhlasí, že EUL údaje - napr. meno, priezvisko, rodné číslo, sídlo, bydlisko apod., ktoré získal alebo získa od záujemca, resp. o iných fyzických osobách v súvislosti s uzavretím a správou Zmluvy alebo Žiadosti, uchová vo svojej

evidencii po dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre ochranu záujmov EUL a účelné pre budúce ponúkania služieb EUL a že EUL bude tieto údaje využívať výlučne pre plnenie zákonných povinností, pre zaisťovanie svojich obchodných záujmov,

najmä na účely uzatvorenia a spravovanie Zmluvy, ponúkanie ďalších služieb (aj po skončení zmluvy), príp. pre vymáhanie pohľadávok za záujemcom, pričom uvedené služby pre EUL zaisťujú a budú zabezpečovať menom EUL okrem jej

zamestnancov aj tretie osoby, napr. obchodníci, pojišťovny, inkasné  agentúry, apod. - viď. ďalej www.euroleasingcz.sk.

3) Záujemca súhlasí, že v prípade, že poskytne EUL kópiu občianskeho preukazu, rodného listu, vodičského preukazu, preukazu zdravotnej poisťovne či iného dokladu a zároveň neoznámi EUL, že nesúhlasí s vyhotovením a uchovávaním kópií

dokladov, bude EUL spracovávať a uchovávať tieto kópie a údaje nachádzajúce sa na nich  (vr. fotografie, a to po dobu 5 rokov od dátumu podpisu tejto žiadosti).

PREHLÁSENIE ZÁUJEMCU

Špecifikácie majetku bez zástavy:

* ak máte viac ako 2 nehnuteľnosti, pošlite ich zoznam ako samostatnú prílohu

Typ (byt, pozemok, dom, rekr. objekt) Kraj Okres Obec Katastrálne územie

Mesačné splátky za posl. mesiac (tj. úvery, lízingy, pôžičky a pod.):

Aktuálny zostatok na bankovom účte:

Aktuálna hodnota majetku - auta, stroje, zariadenia (bez zástavy): 

Výsledok hosp. pred zdanením  za posledný účtovný rok: 

Čistý príjem za posl. mesiac: (mes. príjmy - mes. náklady):

Tržby z predaja tovaru za posledný účtovný rok:  

Tržby z predaja vl.výrobkov,služieb za posl. účtovný rok:

Typ bývania štat.zástupcu:

Hlavná oblasť podnikania: Dĺžka podnikania v odbore:

EKONOMIKA ZÁUJEMCU - odhad za posledné účtovné obdobie v Eur

Počet zamestnancov:

Dôvod obstarania predmetu:

Kontaktná osoba dodávateľa: Telefón na dodávateľa:

FINANČNÉ INFORMÁCIE

Máte kontokorentný úver: Máte investičný úver:

Máte lízing, spotreb.úver, pôžičku: U spoločností:

Platba vopred v %: Počet mesačných splátok:

Názov dodávateľa:

Adresa umiestnenia predmetu:

Cena tovaru  bez DPH v EUR: Sadzba DPH:

E-mail štat. zástupcu: Mobilný tel. štat. zástupcu:

PREDMET FINANCOVANIA, DODÁVATEĹ

Predmet financovania - špecifikácia:

Typ predmetu: Mesiac odovzdania predm.:

Číslo bankového účtu spoločnosti: Č. OP štatut. zástupcu:

Korešp. adresa (ak je iná ako sídlo):

zjednodušená bez ekonomiky

Žiadosť pošlite na e-mail: kominkova@euroleasing.cz

Schválenie financovania zabezpečuje: Jana Komínková   mobil: +421 948 441 544   adresa: Bratislava,  Kopčianska 10, SK-851 01          www.euroleasingcz.sk

ZÁUJEMCA

WWW:   Facebook:

Meno štatutárneho zástupcu:   RČ štatut. zástupcu:

Názov záujemcu: IČO:


