
 

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ  –  FYZICKÁ OSOBA PODNIK AJÍCÍ  (OSVČ)  
 
1. Základní údaje žadatele 

Jméno:   Příjmení (titul), případně dovětek k obchodnímu jménu: 

             

RČ/ Datum narození*:  Státní příslušnost:  Podnikání na RČ:  IČO:  

               ano   ne        

DIČ:  Plátce DPH:  První doklad totožnosti: 

        ano  ne   OP   pas zel.  pas fial.  pas*  povolení k trvalému  pobytu*  

Číslo prvního dokladu:   Místo podnikání (ulice čp., město):  PSČ:  Země: 

                           

Telefon/Mobil:  E-mail:  Korespondenční adresa : 

      /                    

Zástupce, pokud žádá za žadatele na základě plné moci a tato je předložena  

Jméno:  Příjmení (titul):  Státní příslušnost:  

                    

Doklad totožnosti:  Číslo dokladu: 

 OP  pas fialový  pas zelený  pas *  povolení k trvalému pobytu*        

Základní data o předmětu financování (vyplní prodejce) 

Objem motoru:  Barva:  VIN:  Značka a typ vozidla: 

                           

 
2. Ekonomická data 

Roční příjem žadatele (základ daně před uplatněním ztráty min. let a odpočitatelnými položkami v Kč): 

      

Měsíční úhrn všech dlužních závazků (úvěr, leasing, půjčky)  Ostatní pravidelné platby (výživné, pojistné, spoření): 

             

Počet osob žijících ve společné domácnosti:   Typ účetnictví: 

            , z toho vyživovaných osob            .    podvojné   daňová evidence 

Rodinný stav:   Způsob bydlení:  

 svobodný/ svobodná   druh/ družka   vlastní   u rodičů 

 ženatý/ vdaná    vdovec/ vdova  družstevní byt  jiné 

 rozvedený/ rozvedená   nájem  

Dosažené vzdělání:  

 základní   odborné bez maturity   odborné s maturitou  úplné střední všeobecné 

 vyšší odborná škola   vysokoškolské   nedokončené základní  ostatní 

V případě nutnosti navýšení příjmu je možné uvést příjmy manžela/manželky 

Jméno:  Příjmení (titul): 

             

RČ/ Datum narození*:  Státní příslušnost:  Trvalé bydliště (ulice, čp., město):  

                                                       

PSČ:  Země:  První doklad totožnosti: 

               OP   pas zel.  pas fial.  pas*  povolení k trvalému  pobytu*  

Číslo dokladu:  Zaměstnání:  Název zaměstnavatele (pokud jste OSVČ, své obch. jméno): 

         ano  ne  OSVČ  jiné        

IČO zaměstnavatele (OSVČ své IČO):  Jiný zdroj příjmu:  Čistý měsíční příjem spolužadatele: 

                    

Měsíční úhrn všech dlužních závazků (úvěr, leasing, půjčky):  Ostatní pravidelné platby (výživné, pojistné, spoření): 

             

* platí pro cizince 

 

3. Součástí žádosti je přiložená kalkulace 



 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE (POPŘ. I  SPOLUŽADATELE  /  PARTNERA):  

Prohlašuji/jeme, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, správné a úplné a že jsem/jsme další informace podstatné pro vyhodnocení této žádosti 
o poskytnutí finančního produktu nezamlčel/li. 
Můj/náš celý měsíční příjem není v současné době zastaven a neslouží jako zajištění pro jiné závazky. V posledních pěti letech proti mně/nám 
nebyla vedena exekuce. Uděluji/jeme souhlas výše uvedenému zaměstnavateli, aby společnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o., 
IČO: 62582836, mohl poskytnout údaje týkající se pracovního poměru mých/našich příjmů, a to i telefonicky, za účelem posouzení schopnosti 
splácet závazky související s touto žádostí o financování, o čemž se zavazuji/jeme svého zaměstnavatele informovat. Zároveň prohlašuji/jeme, 
že v době podání této Žádosti nejsem/nejsme ve svém zaměstnání ve zkušební ani výpovědní lhůtě.  
Beru/reme na vědomí, že poskytovatel finančního produktu je v případě uvedení nesprávných údajů oprávněn Smlouvu o konkrétním 
finančním produktu s žadatelem neuzavřít či ji předčasně ukončit a žadatel je povinen v případě předčasného ukončení finančního produktu 
předmět financování dodat ke zhodnocení, o čemž poskytovatel produktu dodá žadateli zúčtování. 

 

 

 

 

SOUHLAS PŘI ŽÁDOSTI O UZAVŘENÍ SMLOUVY S UNICREDIT FLEET MANAGEMENT, S.R.O. S PŘEDÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM DAT 
SUBJEKTU ÚDAJŮ DO BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A DO NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH 
INFORMACÍ.  

Subjekt údajů (dále jen „Klient“) tímto výslovně uděluje souhlas a současně zmocňuje společnost UniCredit Fleet Management, s.r.o., 
IČO 62582836, se sídlem, Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1 (dále jen „Společnost“) k tomu, aby Společnost za účelem uzavření smlouvy 
o operativním leasingu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve 
znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 328/1999 Sb., 
o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala jeho osobní a další údaje v rozsahu: 
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, sídlo/místo podnikání, IČO, datum a místo narození, telefonní číslo, e-mail a jakékoliv 
informace týkající se plnění smluvních povinností Klienta z uzavřené Smlouvy, zejména informací týkajících se bonity, důvěryhodnosti či 
platební morálky Klienta, kterými pak předně jsou údaje o uzavření či neuzavření Smlouvy, údaje Klienta vypovídající o finančních závazcích 
Klienta, které mohou vzniknout vůči Společnosti v souvislosti se Smlouvou, údaje vypovídající o zajištění závazků Klienta v souvislosti se 
Smlouvou, jakož i jakékoli jiné údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Klienta, které sdělil či sdělí Společnosti či které 
Společnost získala či získá v souvislostí se žádostí o uzavření, uzavřením, plněním či neplněním Smlouvy (vše dále jen „osobní údaje“). 
Osobní údaje poskytnuté Společnosti nebudou Společností zpracovány pro jiné účely než pro účely: 
- uzavření a plnění Smlouvy;  
- zpracování v rámci své obchodní činnosti také pro jiné produkty a služby; 
- poskytování osobních údajů Nebankovnímu registru klientských informací (dále jen NRKI) a Bankovnímu registru klientských informací (dále 
jen BRKI) vždy jednou měsíčně v datu dle dohody mezi Společností a NRKI a BRKI a to za účelem informování o platební morálce, bonitě 
a důvěryhodnosti Klienta za účelem ochrany práv společnosti nebo jejího právního nástupce. 
 
Klient bere na vědomí a souhlasí, aby NRKI a BRKI dále zpracovávaly osobní údaje za účelem vytvoření souboru informací v rámci registru 
klientských informací NRKI, BRKI, (všechny registry dále jen jako „registr klientských informací“) vypovídajících o jeho bonitě, důvěryhodnosti 
a platební morálce, zpřístupnění těchto údajů oprávněným uživatelům registrů klientských informací a zajištění vzájemného informování 
oprávněných uživatelů registru klientských informací a umožnění posouzení bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Klienta ze strany 
oprávněných uživatelů registru klientských informací (a to i opakovaně) a obecné ochrany práv oprávněných uživatelů registru klientských 
informací, přičemž tito uživatelé mohou tyto osobní údaje používat, a to případně spolu s dalšími osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají.  
 
Klient bere na vědomí a souhlasí, aby za výše uvedeným účelem BRKI a NRKI předávaly osobní údaje provozovateli registru klientských 
informací k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchování v rámci takového registru, aby byly tyto osobní údaje zpřístupněny všem 
oprávněným uživatelům registru klientských informací, aby oprávnění uživatelé registru klientských informací tyto osobní údaje použili a aby 
byly tyto osobní údaje provozovatelem registru klientských informací zpřístupněny, pokud k tomuto bude existovat odpovídající souhlas Klienta 
či k tomu bude provozovatel oprávněn v souladu se zákonem. 
Klient dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že Společnost, BRKI a NRKI budou za výše uvedeným účelem zpracovávat i jeho osobní údaje 
obsažené v insolvenčním rejstříku vedeném podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Klient souhlasí s tím, aby Společnost, BRKI 
a NRKI při zpracování jeho osobních údajů využily služeb zpracovatelů. Klient souhlasí s tím, že takto zpracovávané osobní údaje včetně 
rodného čísla Společnost, BRKI a NRKI zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele svým členům, a to výlučně za výše uvedenými účely. 
  
Klient souhlasí s tím, aby Společnost předala UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČO: 64948242 (dále také „Banka“) Klientovy kontaktní 
osobní údaje, údaje týkající se jeho bonity a platební morálky za trvání jeho smluvního vztahu ke Společnosti bez informací získaných od 
třetích stran. Klient souhlasí s tím, aby Banka tyto údaje případně spojila s údaji, které o jeho osobě má na základě jeho zvláštního souhlasu 
z dalších zdrojů (např. úvěrové registry, atd.), případně na základě smluvního vztahu mezi Klientem a Bankou, a aby na jejich základě 
posoudila Klientovu bonitu a důvěryhodnost, případně se na Klienta obrátila s nabídkou bankovních služeb. 
Klient souhlasí s tím, aby Společnost jeho osobní údaje zpracovávala v rámci své obchodní činnosti i pro jiné své produkty, popř. je předávala 
pro uzavření dalších smluv mateřské/mateřským společnostem a předávala je své/svým mateřské/mateřským společnosti/společnostem 
v rámci své informační povinnosti a v souvislosti s kontrolní činností mateřské/mateřských společnosti/společností včetně povinnosti 
poskytování informací do kontrolního a evidenčního systému bankovní skupiny Společnosti v rámci Basel II. Tento souhlas je Klientem 
poskytován od data jeho podepsání na dobu 6ti měsíců a v případě uzavření Smlouvy se Společností po dobu trvání této Smlouvy a dále po 
dobu šesti let po datu úhrady posledního finančního závazku z této Smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Před podpisem tohoto souhlasu Klient potvrzuje, že se seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o jeho právech 
v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci registru NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI 
o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů, o tom, kdo je provozovatelem registru klientských informací a kdo jsou oprávnění 
uživatelé registru. Před podpisem tohoto souhlasu byl Klient rovněž informován, že aktuální znění Informačního Memoranda může kdykoli získat na 
webových stránkách www.unicreditleasing.cz, na informační lince Zákaznického centra 844 11 33 55 Společnosti nebo na informační lince 
+420 277 778 650 a webových stránkách provozovatele NRKI www.cncb.cz. 
Klient potvrzuje, že poskytl osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním dobrovolně a že byl Společností poučen o svých nárocích vůči 
porušiteli dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. 
 
 
V ....................... dne: ............................................   V .............................. dne: ................................................ 
 
 
 
 
 
...............................................................................................  ........................................................................................... 
Celé jméno, adresa, RČ/IČO     Celé jméno, adresa, RČ/IČO 
 
 
 
 
 
.................................................................................   ......................................................................... 
Podpis žadatele      Podpis spolužadatele 

 

http://www.unicreditleasing.cz/
http://www.cncb.cz/

