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Žádost o financování – fyzická osoba podnikající (OSVČ)
Základní údaje žadatele
Jméno a příjmení (titul):
IČO:
DIČ:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
RČ/ Datum narození:*
Pohlaví:*
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Trvalé bydliště (ulice, č.p., město):
PSČ:
Země:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Místo podnikání (ulice, č.p., město):
PSČ:
Země:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Korespondenční adresa (ulice, č.p., město):
PSČ:
Země:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hlavní předmět podnikatelské činnosti :
Původ finančních zdrojů :
Účel pořízení předmětu:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Místo narození:
Státní příslušnost:
Podnikání na RČ:
Doklad totožnosti:
Číslo dokladu:*
Platnost dokladu:
Vydal:

___________________________________
___________________________________
☐ano
☐ne

Telefon/Mobil:
E-mail:
Číslo účtu:

____________________/__________________
_______________________________________
_______________________________________

☐občanský průkaz
☐pas* ☐povolení k trvalému pobytu*
___________________________________ Plátce DPH:
___________________________________ Politicky exponovaná osoba:
___________________________________

☐ano
☐ano

☐ne
☐ne

*týká se cizinců bez RČ
Základní data o předmětu financování – vyplňte v případě, že není k dispozici kalkulace
VIN:
Barva:
Počet najetých km (ojetá vozidla):
Značka, model a typ:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
____________________________

Předběžné datum předání předmětu:
Objem motoru:
Pořizovací cena vč. DPH:
Rok uvedení do provozu (ojetá vozidla):

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Ekonomická data
☐základní
☐odborné bez maturity
☐odborné s maturitou
☐úplné střední všeobecné
☐vyšší odborná škola
☐vysokoškolské
☐nedokončené základní
☐ostatní
Pracovní zařazení:
☐podnikatel
☐zaměstnanec - soukromý sektor - ostatní
☐zaměstnanec státní sektor
☐nezaměstnaný, mateřská dovolená, důchodce
☐zaměstnanec - soukromý sektor, vyšší a střední management ☐ostatní, jinde neuvedené
Rodinný stav:
☐svobodný/-á
☐ženatý/vdaná
☐rozvedený/-á
☐vdovec/vdova
☐druh/družka
Způsob bydlení:
☐vlastní
☐u rodičů
☐nájem
☐družstevní byt
☐jiné
Dosažené vzdělání:

Roční obrat:
Počet dospělých osob ve společné domácnosti:
Počet vyživovaných osob:
Průměrný čistý měsíční příjem žadatele :
Roční příjem žadatele (základ daně před uplatněním ztráty min. let a odpočitatelnými položkami):
Měsíční úhrn všech dlužních závazků (úvěr, leasing, půjčky):
Ostatní pravidelné měsíční platby (výživné, pojistné, školné, srážky ze mzdy, léky, jiné):

_______________________________ Kč
_______________________________
_______________________________
_______________________________ Kč
_______________________________ Kč
_______________________________ Kč
_______________________________ Kč

Zástupce, pokud žádá za žadatele na základě plné moci a tato je předložena
Jméno a příjmení (titul):
RČ/Datum narození:*
Pohlaví:*
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Trvalé bydliště (ulice, čp, město):
PSČ:
Země:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Doklad totožnosti:
☐občanský průkaz
☐pas*
☐povolení k trvalému pobytu*
Státní příslušnost:
Číslo dokladu: _________________________________
Místo narození: _________________________________
*týká se cizinců bez RČ
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Přistupitel (manžel, manželka, druh, družka,…) – vyplňte, pokud existuje
Jméno a příjmení (titul):
RČ/Datum narození:*
Pohlaví:*
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Trvalé bydliště (ulice, č.p., město):
PSČ:
Země:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Korespondenční adresa (ulice, č.p., město):
PSČ:
Země:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
☐ve společné domácnosti se žadatelem
Státní příslušnost:
___________________________________
Telefon/Mobil: ____________________/__________________
Účel pořízení předmětu: ___________________________________
E-mail:
_______________________________
Číslo účtu:
___________________________________
Doklad totožnosti:
☐občanský průkaz
☐pas*
☐povolení k trvalému pobytu*
Číslo dokladu:
Platnost dokladu:
Vydal:

___________________________________
___________________________________
___________________________________

* týká se cizinců bez RČ

Původ finančních zdrojů:
______________________________________
Plátce DPH:
_______________________________________
Politicky exponovaná osoba: _______________________________________
____________________________________
☐ano
☐ne
☐ano
☐ne

Další údaje přistupitele
☐základní
☐odborné bez maturity
☐odborné s maturitou
☐úplné střední všeobecné
☐vyšší odborná škola
☐vysokoškolské
☐nedokončené základní
☐ostatní
Pracovní zařazení:
☐podnikatel
☐zaměstnanec - soukromý sektor - ostatní
☐zaměstnanec státní sektor
☐nezaměstnaný, mateřská dovolená, důchodce
☐zaměstnanec - soukromý sektor, vyšší a střední management ☐ostatní, jinde neuvedené
Rodinný stav:
☐svobodný/-á
☐ženatý/vdaná
☐rozvedený/-á
☐vdovec/vdova
☐druh/družka
Způsob bydlení:
☐vlastní
☐u rodičů
☐nájem
☐družstevní byt
☐jiné
Dosažené vzdělání:

Počet dospělých osob ve společné domácnosti:**
Počet vyživovaných osob:**
Průměrný čistý měsíční příjem přistupitele :
Měsíční úhrn všech dlužních závazků (úvěr, leasing, půjčky):
Ostatní pravidelné měsíční platby (výživné, pojistné, školné, srážky ze mzdy, léky, jiné):

________________
________________
________________ Kč
________________ Kč
________________ Kč

**přistupitel nevyplňuje, pokud žije ve společné domácnosti s žadatelem
Součásti žádosti je přiložená kalkulace

Poučení o zpracování osobních údajů
Správcem osobních údajů je RCI Financial Services, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14010, IČO 257 22 328, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64323 (dále jen „RCI“).
Jaké osobní údaje klienta RCI shromažďuje a zpracovává?
RCI shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje: identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o bonitě a úvěruschopnosti a také údaje o tom, které naše produkty či
služby vám poskytujeme a jak je využíváte. Shromažďujeme také záznamy z naší komunikace - nahrávky telefonních hovorů a vzájemnou písemnou komunikaci. Z
prostor, kde poskytujeme služby, zpracováváme také kamerové záznamy. Pokud nám to nastavením používaných aplikací nebo internetového prohlížeče umožníte,
můžeme získat a zpracovávat i další údaje.
Jak dlouho RCI údaje zpracovává?
RCI zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání kteréhokoli smluvního vztahu s RCI a maximálně dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu
s RCI nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.
Musím osobní údaje RCI poskytnout?
Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s RCI dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření obchodu
nebo poskytnutí služby a bez některých údajů RCI nedokáže požadovanou službu poskytnout.
Údaje nutné pro uzavření obchodu jsou: všechna jména a příjmení, rodné číslo (nebylo-li přiděleno pak datum narození), místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt,
státní občanství a údaje o bonitě a důvěryhodnosti klienta; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a
identifikační číslo, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti.
Z jakých zdrojů RCI osobní údaje získává?
Zpracováváme údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a poskytováním služeb, údaje z dostupných veřejných rejstříků, údaje které
jsme získali od státních úřadů nebo z databází shromažďujících údaje pro posouzení úvěruschopnosti. Na základě Vašeho zvláštního souhlasu můžeme zpracovávat
také další údaje například z průzkumů spokojenosti.
K jakým účelům RCI osobní údaje využívá a zpracovává a na základě jakého titulu?
RCI zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů z titulu splnění povinností, které jí ukládá zákon (např. v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti), z titulu uzavření
nebo plnění smlouvy s Vámi, pokud je to nezbytné, z titulu oprávněného zájmu (pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, pro zajištění bezpečnosti provozu
a předcházení podvodům, pro analýzy a vyhodnocování možných rizik a pro přímý marketing vlastních produktů). Se souhlasem klienta zpracováváme údaje pro marketingové účely nad rámec oprávněného zájmu.
Jakým způsobem RCI zajišťuje ochranu osobních údajů?
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a RCI disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy
zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným
možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní
povinností mlčenlivosti.
Komu RCI osobní údaje poskytuje nebo předává?
RCI předává osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem, databázím sloužícím k vzájemnému informování
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bank a věřitelských subjektů o bonitě a důvěryhodnosti a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv RCI.
RCI může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné
míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama RCI. Údaje mohou být předány také dodavatelům zajišťujícím pro RCI služby jako rozesílání pošty, marketingových sdělení
nebo odhadců nemovitostí. Přesný seznam zpracovatelů a dodavatelů, kterým jsou předávány osobní údaje, naleznete na webových stránkách.
Se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.
Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?
V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k údajům, které o Vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních povinností
nebo tehdy, kdy je jich třeba, abychom Vám mohli nadále poskytovat služby.
Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?
V případech, kdy RCI zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případech, kdy dochází ke zpracování Vašich údaje
na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování podat námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku balančního testu Vás
budeme informovat. Námitce proti zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy.
Kam se můžete obrátit pro další informace, kde můžete uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?
Klient má kdykoli možnost obrátit se na bezplatnou informační linku RCI 257 091 172, nebo e-mailovou zprávou na Pověřence pro ochranu osobních údajů
dpo@unicreditleasing.cz, kde mu budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se problematiky osobních údajů.
Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?
Máte právo se obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů se stížností, zejména pokud by se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti
ochrany osobních údajů (www.uoou.cz).
Toto je zkrácené znění poučení o zpracování osobních údajů. Úplné znění tohoto poučení a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových
stránkách RCI www.rcifs.cz a na vyžádání na všech pobočkách RCI.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE (POPŘ. I PŘISTUPITELE / 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 RCI Financial Services s.r.o., IČO: 25722328, 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.
Prohlašuji/jeme, že nejsem/nejsme politicky exponovanou osobou ve smyslu ustanovení zákona č.253/2008 Sb. Svým podpisem prohlašuji/jeme, že účel a plánovaná
povaha obchodního vztahu není v rozporu s právními předpisy České republiky. Dále prohlašuji/jeme, že peněžité prostředky použité pro tento obchodní vztah nemají
původ v nelegální činnosti.
Podpis žadatele _____________________________

Podpis přistupitele (existuje-li)_____________________________

V______________________ dne________________

V______________________ dne________________
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