
   
 

1. INFORMACJA O KLIENCIE 

WYMAGANE INFORMACJE 

Pełna nazwa i adres siedziby   NIP  

Imię i nazwisko osoby 
kontaktowej  

 Telefon  

Adres e-mail  Strona internetowa  

DANE WŁAŚCICIELA/REPREZETNATA 

Imię i nazwisko  Stan cywilny  żonaty/zamężna  wolny 

Obywatelstwo  
Rozdzielność 
majątkowa 

 Tak   Nie  Ne dotyczy 

Adres zamieszkania  
Imię i nazwisko 
żony/męża 

 

Nazwisko rodowe/panieńskie  Imię i nazwisko ojca  

OPIS DZIAŁALNOŚCI FIRMY 

Opis prowadzonej / planowanej* działalności  
 
*W przypadku start-up’ów należy podać czy Wnioskodawca prowadził wcześniej 

działalność gospodarczą/czy wcześniej pracował(jeśli TAK – wymienić 

jaką/gdzie, ile lat, przyczyny rezygnacji) 

 

Posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz 
uprawnienia do prowadzenia działalności 

 Licencja transportowa    Wolny zawód (jaki?) ………………………………  Inne (jaki?) 

……………..…………… 

Liczba pracowników  

Odbiorcy (nazwa firmy) Przedmiot współpracy Okres współpracy NIP 

1. 1.    

2. 2.    

Dostawcy (nazwa firmy) – wymagane w przypadku 
odbiorców indywidulanych 

Przedmiot współpracy Okres współpracy NIP 

3. 1.    

4. 2.    

MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

Siedziba: 

 własność  klienta   inne prawo do lokalu 

Mieszkanie prywatne 

Odrębna nieruchomość 

                                                    
Miejsce prowadzenia 
działalności 

Siedziba firmy (jak obok) 

 Inne (adres)……………………… 
 mieszkanie prywatne    odrębny lokal 

wg załącznika jak niżej:                                             POSIADANY / UŻYTKOWANY MAJĄTEK  FIRMY  

Rodzaj nieruchomości/miejscowość Finansowanie 
Udział 

własności 
Wartość 
rynkowa 

Numer KW 
(jeżeli 

wymagane) 

Instytucja 
finansująca 

(jeżeli dotyczy) 

  kredyt   leasing   własne     

  kredyt   leasing   własne     

  kredyt   leasing   własne     
wg załącznika jak niżej:                          POSIADANE / UŻYTKOWANE ŚRODKI TRANSPORTU, MASZYNY, URZĄDZENIA  

Typ, marka, model urządzenia Finansowanie 
Rok 

produkcji 
Wartość 
rynkowa 

Instytucja finansująca 
(jeżeli dotyczy) 

  kredyt   leasing   własne    

  kredyt   leasing   własne    

  kredyt   leasing   własne    
wg załącznika jak niżej:                                      INNE ZOBOWIĄZANIE KREDYTOWE / POŻYCZKI (od kiedy, ile, gdzie) 

 

wg załącznika jak niżej:                                                                     DANE FINANSOWE    dotyczy  nie dotyczy                                                                      

 Liczba miesięcy/rok Przychód w PLN Dochód w PLN Amortyzacja 

Okres bieżący     

Rok ubiegły      

*jeśli została wykazana strata 
należy wpisać wyjaśnienie 

 

Powiązania kapitałowe 
Udziałowcy (w %) 

Udziały w innych spółkach 

Podpis klienta (data, podpis, pieczątka)    Sporządził (data, czytelny podpis Handlowca) 

………………………………………………………    …………………………………………………… 

 



   
 

2. ZGODA NA WERYFIKACJĘ W BAZACH (przedsiębiorca i bazy konsumenckie) 

ZGODY I OŚWIADCZENIA 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe a w przypadku Podmiotów będących osobami fizycznymi lub wspólnikami spółek osobowych również na 
podstawie art.24 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Idea Leasing Spółka Akcyjna do 
wystąpienia i uzyskania z Biura Informacji Gospodarczej (w tym za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A.), w szczególności z: BIG InfoMonitor S.A., KRD BIG S.A., oraz Rejestr 
Dłużników ERIF BIG S.A. (zwane dalej łącznie BIG) informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez BIG od Związku Banków 
Polskich. Jednocześnie upoważniam Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia BIG z zasobów informacyjnych tej instytucji danych, w tym stanowiących 
tajemnicę bankową, dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku 
danych o takim zadłużeniu                                                                                                                                                                                                                                                                  tak  nie 

Wyrażam zgodę na przekazanie przez Idea Leasing Spółka Akcyjna do Biura Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna („BIK”) z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) 
w celu pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mnie jako przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, a także dotyczących mnie jako 
osoby fizycznej – konsumenta, przetwarzanych w BIK dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez BIK jego danych osobowych 
przekazanych przez Idea Leasing Spółka Akcyjna w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania 
kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe                                                    tak  nie 

Wyrażam zgodę na przekazanie przez Idea Leasing Spółka Akcyjna do BIK informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego  z zawartej z Idea Leasing Spółka Akcyjna umowy, 
oraz przetwarzanie tych informacji przez BIK do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania  w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka 
kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na 
podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie Idea Leasing Spółka  Akcyjna przez BIK danych dotyczących 
Wnioskującego, przetwarzanych w BIK dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Idea Leasing Spółka Akcyjna  
umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  tak  nie 

PRZEDSIĘBIORCA  

Nazwa 

Pełny adres firmy 

NIP REGON 

KRS 

Podpis Klienta 

Data, miejscowość 

BAZY KONSUMENCKIE(zgody wymagane w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych i spółek osobowych)  

DANE I PODPISY WSPÓLNIKÓW 

1.WSPÓLNIK 

Imię i nazwisko PESEL 

Adres zamieszkania 
Seria i numer dowodu osobistego 
lub numer paszportu 

Data, miejscowość Czytelny podpis wspólnika 

2.WSPÓLNIK 

Imię i nazwisko PESEL 

Adres zamieszkania 
Seria i numer dowodu osobistego 
lub numer paszportu 

Data, miejscowość Czytelny podpis wspólnika 

3.WSPÓLNIK 

Imię i nazwisko PESEL 

Adres zamieszkania 
Seria i numer dowodu osobistego 
lub numer paszportu 

Data, miejscowość Czytelny podpis wspólnika 

 
Administratorem danych jest Idea Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 42b. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celach związanych z czynnościami związanymi z zawarciem umowy oraz w celach 
statystycznych i archiwalnych administratora danych, w tym udostępniane są w w/w celach Idea Bank S.A., współpracującemu z Idea Leasing S.A. na podstawie zawartych umów. Podanie danych jest dobrowolne. Klient 
ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 


