Žádost o převod práv / převzetí dluhu
právnická osoba
Klient

žadatel

ručitel

Základní údaje žadatele
Název společnosti:
Poštovní adresa / adresa sídla:

IČO:

DIČ:

1

Ulice:

Číslo popisné:

Město:

PSČ:

Země:1

Místo podnikání (vyplňte, pokud se liší od poštovní adresy):
Ulice:

Číslo popisné:

Město:

PSČ:

Tel:

E-mail:2

Země:1

1

Týká se cizinců.
Vyplňuje pouze žadatel.
Poskytnutím telefonního čísla a e-mailové adresy výše dává žadatel společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. souhlas s elektronickou komunikací.
2

Zástupci společnosti
Jméno a příjmení (titul):
Politicky exponovaná osoba:

Rodné číslo/Datum narození:1
ano

Pohlaví:1

muž

žena

Pohlaví:1

muž

žena

Pohlaví:1

muž

žena

Pohlaví:1

muž

žena

ne

Adresa trvalého bydliště:
Ulice:

Číslo popisné:

Město:

PSČ:

Rodné číslo/Datum narození:1

Jméno a příjmení (titul):
Politicky exponovaná osoba:

Země:1

ano

ne

Adresa trvalého bydliště:
Ulice:

Číslo popisné:

Město:

PSČ:

Jméno a příjmení (titul):
Politicky exponovaná osoba:

Země:1
Rodné číslo/Datum narození:1

ano

ne

Adresa trvalého bydliště:
Ulice:

Číslo popisné:

Město:

PSČ:

Rodné číslo/Datum narození:1

Jméno a příjmení (titul):
Politicky exponovaná osoba:

Země:1

ano

ne

Adresa trvalého bydliště:
Ulice:

Číslo popisné:

Město:

PSČ:

1

Země:1

Týká se cizinců.

Dotazník - údaje k posouzení úvěruschopnosti
Účel pořízení předmětu:

osobní

Předpokládaná platební metoda:

komerční

tuzemsko

vojenský

zahraničí

Oblast použití předmětu:

tuzemsko i zahraničí

1

Číslo účtu:

tuzemsko

EU

mimo EU

Původ finančních prostředků:
podnikatelská činnost

půjčka (bankovní / nebankovní)

prodej nehmotného majetku (akcie, podíly v jiných společnostech, apod.)

půjčka od společníka

prodej hmotného majetku (budovy, stroje,…)

zisk z finančních, investičních, pojistných produktů

dotace

ostatní

Hlavní předmět činnosti:

Roční obrat:

Kč

Klient působí v některém z následujících oborů (Tabák, Neregulované finanční služby, Virtuální měny, Těžba ropy a plynu, Zastavárna, Převody peněz,
Směnárenská činnost, Advokacie, Audit, Účetnictví, Notáři, Hazardní hry, Zboží dvojího užití, Zboží vysoké hodnoty, Zbraně, Developerské projekty, Nevládní a
charitativní organizace , Export/Import zboží, Toxický odpad , Námořní doprava , Investiční a bankovní služby , Energetický průmysl):
ano
ne
Má subjekt pobočky v cizích zemích:

ano

ne

V případě „ano“, prosím vypište všechny země
Země, se kterými klient nejčastěji obchoduje:

Společnost je vlastněna jinou společností:

Podíl země na obchodu klienta v %:

ano

ne

Skutečná země původu společnosti:

Mezivlastník/-ci
Země registrace:

Název společnosti:

IČO:

Země registrace:

Název společnosti:

IČO:

Země registrace:

Název společnosti:

IČO:

Země registrace:

Název společnosti:

IČO:

Skutečný vlastník/ci společnosti
Jméno a příjmení (titul):
Pohlaví:

muž

Datum narození:

žena

Státní příslušnost:

Země pobytu:

Místo narození:

Stát narození:

Politicky exponovaná osoba:

ano

ne

Role:

Jméno a příjmení (titul):
Pohlaví:

muž

žena

Státní příslušnost:

Země pobytu:
Stát narození:

Politicky exponovaná osoba:

ano

ne

Role:

Jméno a příjmení (titul):
muž

žena

statutární orgán/jednatel

Státní příslušnost:

Země pobytu:
Stát narození:

Politicky exponovaná osoba:

ano

ne

Role:

Jméno a příjmení (titul):
muž

skutečný vlastník

Datum narození:

Místo narození:

Pohlaví:

statutární orgán/jednatel

Datum narození:

Místo narození:

Pohlaví:

skutečný vlastník

statutární orgán/jednatel

Datum narození:

žena

Státní příslušnost:

Země pobytu:

Místo narození:
Politicky exponovaná osoba:

skutečný vlastník

Stát narození:
ano

ne

Role:

2

skutečný vlastník

statutární orgán/jednatel

Skutečným vlastníkem se dle § 4, odst. 4, Z. 253/2008 Sb. rozumí:
- fyzická osoba, která sama, nebo na základě dohody s jiným společníkem disponuje více než 25% hlasovacích práv;
- fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku (nepřímým vlivem se myslí
vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby/osob);
- fyzické osoby jednající ve shodě, disponující více než 25% hlasovacích práv tohoto podnikatele,
- nebo fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti tohoto podnikatele
Informace o zpracování osobních údajů zástupců klienta společností UniCredit Leasing CZ, a.s., naleznete na webových stránkách
www.unicreditleasing.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V

dne

Jméno a příjmení klienta, podpis

Jméno a příjmení klienta, podpis

Jméno a příjmení klienta, podpis

Jméno a příjmení klienta, podpis

3

