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Vyplňte prosím elektronicky nebo hůlkovým písmem. Správnou variantu označte křížkem 

Žádost o operativní leasing*
 * Nezakládá povinnost uzavření smlouvy

ORIGINÁL TÉTO ŽÁDOSTI JE NUTNÉ DORUČIT NA ADRESU ČSOB LEASING A.S., NA PANKRÁCI 310/60, 140 00 PRAHA 4. 
BEZ DORUČENÍ ORIGINÁLU NENÍ MOŽNÉ ŽÁDOST ZPRACOVAT.

Obchodní firma/název          IČ:    

Bankovní účet:       Měna:   Kód banky:  
Bez uvedení bankovního účtu není možné žádost zpracovat.

Bankovní účet:       Měna:   Kód banky:  

Kontaktní adresa: 

Ulice č. or./č. p.:       PSČ, obec:      

Telefon firma:                      E-mail:      

Kontaktní osoba:         Tel.:    

ZÁKAZNÍK

  osobní automobil       užitkový automobil (do 3,5 t)       přestavba       nákladní automobil (od 3,5 t)       stroj/zařízení      nový      ojetý 

Individuální dovoz:      ANO      NE

Tovární model, typ:       Rok výroby:  
Uveďte detailní označení

Počet najetých km:     Předpokládaný termín dodání (den, měsíc, rok):      

Způsob používání:      běžné používání      taxi      autoškola      autopůjčovna      vozidla s právem      vozidla přepravující      jiné  
                                               přednosti v jízdě          nebezpečné náklady (ADR)

Cena celkem bez DPH:     Kč DPH:   Kč Celkem včetně DPH:   Kč

Nadstandardní příslušenství:  

PŘEDMĚT FINANCOVÁNÍ

Doba nájmu (počet měsíců):   Roční projezd     Režim splácení: měsíčně

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla   ANO      NE Pojistitel:   

Havarijní pojištění   ANO      NE Spoluúčast:   

   Doplňková pojištění

Silniční daň   ANO      NE Pojištění čelního skla ve vozidle   ANO      NE

Poplatky za rádio   ANO      NE Pojištění zavazadel   ANO      NE

Asistenční služby   ANO      NE Pojištění nákladů za náhradní vozidlo   ANO      NE

Dálniční poplatky ČR   ANO      NE Úrazové pojištění osob   ANO      NE

GPS    ANO      NE  Pojištění právní ochrany (D.A.S.)   ANO      NE

Reporting   ANO      NE  Pojištění GAP   ANO      NE

Náhradní vůz   ANO      NE Počet dní/rok:   

Platební karta na PHM   ANO      NE   CCS      Shell      OMV      Benzina  

Údržba a servisní náklady   ANO      NE   otevřené vyúčtování      uzavřené vyúčtování 

Pneuservis   ANO      NE (Typ vyúčtování platí stejně pro servis a pneuservis) 

SLUŽBY K OPERATIVNÍMU LEASINGU

PŘÍLOHOU ŽÁDOSTI JE NABÍDKOVÁ KALKULACE, V NÍŽ JE SPECIFIKOVÁN PŘEDMĚT FINANCOVÁNÍ A POŽADOVANÝ ROZSAH SLUŽEB.
  ANO*      NE 

*Pokud označíte ANO, není nutné opětovně vyplňovat níže uvedené odstavce.

Informace o zpracování osobních údajů
Při zpracování osobních údajů se ČSOBL jako správce řídí českými právními předpisy, zejména z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, z. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti, a z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 ČSOBL zpracovává údaje zákazníka automatizovaně i ručně a mohou být zpřístupněny zpracovatelům nebo třetím stranám, se kterými má ČSOBL uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a kte-
ré zabezpečují služby a činnosti nutné pro plnění povinností či ochranu zájmů ČSOBL, dále mohou být předány třetím osobám na základě souhlasu zákazníka nebo osobám oprávněným na základě zákona.

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA
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ČSOBL zpracovává údaje zákazníka, včetně těch, které jinak podléhají zákonné či smluvní povinnosti mlčenlivosti (zejména údaje o finančních závazcích, platební morálce, bonitě atp.), pokud je to nezbytné pro:
a)  jednání o uzavření smlouvy a následné plnění či změny již uzavřené smlouvy, přičemž tyto údaje jsou ČSOBL pro tyto účely poskytovány zejména v rámci žádosti, vlastní smlouvy, případně v souvi-

sejících dokumentech a formulářích,
b)  dodržení právních povinností ČSOBL, a to zejména pro splnění identifikační povinnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, UPOZORNĚNÍ: 

v této souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů fyzických osob zastupujících zákazníka, a to v rozsahu definovaném tímto zákonem!
c)  ochranu práv a právem chráněných zájmů ČSOBL, zejména za účelem posouzení úvěruschopnosti a řízení rizik, včetně sdílení údajů v rámci skupiny ČSOB, včetně možnosti vyhledávání v databázích 

tzv. úvěrových registrů, které obsahují informace vypovídající o úvěruschopnosti, to vše za podmínek stanovených příslušnými zákony. 

 Informace o zpracování informací o zákazníkových finančních závazcích a jejich plnění. ČSOBL tímto informuje o skutečnosti, že údaje o finančních závazcích zákazníka související s uzavřenou 
smlouvou a údaje vypovídající o zákazníkově bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, ať už získané napřímo nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, budou sdělovány provozovateli Nebankovního re-
gistru klientských informací (NRKI) nebo od něj mohou být již shromážděné údaje získávány, a dále že může docházet k jejich shromažďování, zpracování a uchování v rámci takového registru, to vše za 
podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační Memorandum“), přičemž účelem zpracování 
údajů v tomto registru je: (i) vytvoření souboru informací v rámci NRKI vypovídajícího o zákazníkově bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce; (ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů 
NRKI o zákazníkově bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a (iii) umožnění posuzování zákazníkovy bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI, pokud k tomu 
budou mít zákazníkův odpovídající souhlas či zákonné oprávnění. 
 Tento souhlas zákazník uděluje, resp. tyto údaje budou sdíleny a mohou být zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu dalších 4 let od splnění veškerých dluhů z této smlouvy, pokud tyto 
dluhy zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku smluvního vztahu, pokud dluhy ze smluvního vztahu zaniknou jinak. 
 Zákazník má možnost se předem seznámit s Informačním Memorandem, které obsahuje rovněž poučení o zákazníkových právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci NRKI i pro účely 
vzájemného informování uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti i platební morálce jejich klientů, včetně poučení o právech v souvislosti se zpracováním údajů, a o skutečnosti, že aktuální 
znění Informačního Memoranda lze kdykoliv získat na informační lince nebo na internetových stránkách ČSOBL nebo NRKI (www.csobleasing.cz, www.cncb.cz). 
 Zákazník tímto uděluje souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů za účelem nabídky obchodu, služeb a pro marketingové zpracování. Poskytnutí tohoto souhlasu je zcela dobrovolné 
a lze jej odmítnout přeškrtnutím tohoto odstavce. Pokud tak zákazník neučiní, znamená to, že uděluje svůj souhlas pro uvedený účel ČSOBL a také pro celou skupinu ČSOB a vybrané obchodní partnery. 
Pro tento účel budou zpracovány zejména kontaktní údaje zákazníka (název/jméno a příjmení, sídlo/kontaktní adresa) a údaje pro osobní, písemnou, telefonickou či elektronickou komunikaci, včetně infor-
mace o preferovaném způsobu kontaktu (e-mail/sms/aj.). V případě udělení tohoto souhlasu budou tyto údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a 5 let po jeho ukončení; nedojde-li k uzavření 
smlouvy, pak pouze po dobu 1 roku. Tento souhlas lze neudělit či kdykoliv odvolat, a to písemně.
 Seznam členů skupiny ČSOB a další informace související se zpracováním údajů jsou uvedeny na www.csobleasing.cz, a to včetně informací o právech vztahujících se ke zpracování případných osob-
ních údajů zákazníka, zejména práva požadovat vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, včetně práva na přístup k informacím, podmínek pro ochranu práv a informací o způsobu odvolání souhlasu.

Čestné prohlášení o skutečném majiteli a politicky exponované osobě dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu ve znění pozdějších předpisů.

1. ZÁKAZNÍK TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE, že aktuálním členem statutárního orgánu/jednajícím prokuristou nebo zmocněncem je osoba/jsou osoby 
uvedené níže:*
* Vyplňte prosím všechny členy statutárního orgánu

Jméno a příjmení:         Datum narození:   

Trvalý pobyt/bydliště:  

A že tato osoba      JE      NENÍ    politicky exponovanou osobou2. Bude podepisovat smlouvu:      ANO      NE*

Jméno a příjmení:         Datum narození:   

Trvalý pobyt/bydliště:  

A že tato osoba      JE      NENÍ    politicky exponovanou osobou2. Bude podepisovat smlouvu:      ANO      NE*

Jméno a příjmení:         Datum narození:   

Trvalý pobyt/bydliště:  

A že tato osoba      JE      NENÍ    politicky exponovanou osobou2. Bude podepisovat smlouvu:      ANO      NE*

Jméno a příjmení:         Datum narození:   

Trvalý pobyt/bydliště:  

A že tato osoba      JE      NENÍ    politicky exponovanou osobou2. Bude podepisovat smlouvu:      ANO      NE*

*U podepisující osoby je třeba přiložit jí podepsanou kopii OP nebo opis údajů OP

2. ZÁKAZNÍK TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE, že jeho skutečným majitelem1 je osoba/jsou osoby uvedené níže:

Jméno a příjmení:       Datum narození:     Státní občanství:  

Trvalý pobyt/bydliště:       Postavení ve vztahu k zákazníkovi: 
      (např.: člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel, společník, akcionář,  

      prokurista, ovládající osoba apod.)

A že tato osoba      JE      NENÍ    politicky exponovanou osobou2.

Jméno a příjmení:       Datum narození:     Státní občanství:  

Trvalý pobyt/bydliště:       Postavení ve vztahu k zákazníkovi: 
      (např.: člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel, společník, akcionář,  

      prokurista, ovládající osoba apod.)

A že tato osoba      JE      NENÍ    politicky exponovanou osobou2.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SKUTEČNÉM MAJITELI A POLITICKY EXPONOVANÝCH OSOBÁCH
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Jméno a příjmení:       Datum narození:     Státní občanství:  

Trvalý pobyt/bydliště:       Postavení ve vztahu k zákazníkovi: 
      (např.: člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel, společník, akcionář,  

      prokurista, ovládající osoba apod.)

A že tato osoba      JE      NENÍ    politicky exponovanou osobou2.

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit ČSOB Leasing, a.s., všechny změny údajů o skutečném majiteli a politicky exponované osobě.

1 Skutečný majitel
Skutečným majitelem se dle zákona č. 253/2008 Sb. rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu 
nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je:
a) u obchodní korporace fyzická osoba,
1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, 2. která sama 
nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1., 3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo 4. která je členem statutárního orgánu, 
zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1. až 3.;
b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví 
a náboženských společností fyzická osoba,
1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv, 2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo 3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby 
v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1. nebo 2.; 
c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení
1. zakladatele, 2. svěřenského správce, 3. obmyšleného, 4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, 
není-li určen obmyšlený, a 5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti. 

2 Politicky exponovaná osoba je:
a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy nebo jeho 
zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího 
justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, 
je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala 
v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci;
b) fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou osobě uvedené v písmenu a), 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako 
osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 3. skutečným majitelem právnické osoby, 
popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je ČSOBL známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). 

Za politicky exponovanou osobu je konkrétní fyzická osoba považována ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci.

Čestné prohlášení zákazníka
Stvrzuji svým podpisem pravdivost a úplnost všech údajů uvedených na této žádosti. Dále prohlašuji, že společnost, za kterou jednám, nikdy nebyla pravomocně odsouzena 
pro trestný čin a ani není trestně stíhána.

Podepisující osoba tímto souhlasí s pořízením kopie/opisu údajů dokladu totožnosti.

V       Dne   

Jméno, příjmení a podpis osoby jednající za zákazníka:     

Sjednatel-zprostředkovatel obchodu nebo obchodní zástupce ČSOBL svým podpisem potvrzuje, že tato žádost byla před ním žadatelem podepsána.

V       Dne   

Firma, jméno, příjmení a podpis sjednatele:     

Při podpisu zákaznické smlouvy je nutné předložit občanský průkaz a druhý doklad (rodný list, řídičský průkaz, cestovní pas). V případě, že zákaznickou smlouvu bude podepisovat osoba zplnomocněná na základě 
plné moci, musí být plná moc vystavena osobou (osobami) oprávněnou(nými) jednat jménem žadatele a podpis(y) této (těchto) osob(y) musí být vždy úředně ověřen(y) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

K plné moci musí být připojena i kopie OP zmocnitele nebo opis údajů OP potvrzený zmocnitelem.

Děkujeme vám za spolupráci. ČSOB Leasing, a.s., Na Pankráci 310/60, IČ 63998980, DIČ CZ 63998980, zákaznický servis: 222 012 111, info@csobleasing.cz, www.csobleasing.cz
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