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Do spółki Premium Management S.A. w Gdyni        

WNIOSEK O LEASING 
Dane wnioskodawcy (przedsiębiorcy): 

Pełna firma Wnioskodawcy i 
adres( w tym siedziby jeżeli jest) 

 

Adres do korespondencji  

Nr telefonu  Nr fax  Adres e-mail  

Imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby upoważnionej 
do kontaktu w sprawie wniosku 

 

Forma prawna wnioskodawcy 
osoba fizyczna         spółka cywilna       spółka jawna        spółka akcyjna   
spółka z o.o.            inna (wskazać formę): 
.………………………………………………………………………………………….…………………….. 

Data rozpoczęcia 
działalności 

 

Forma opodatkowania 
KPiR    księgi rachunkowe    ryczałt ewidencjonowany     
karta podatkowa  

Liczba 
zatrudnionych 

 

Krótki opis rodzaju prowadzonej 
działalności 

 

Dane właścicieli - wspólników 
(dot. podmiotów innych niż 
jednoosobowa działalność 
gospodarcza) 

Nazwa firmy/imię i nazwisko, REGON/PESEL, udziały w % Nazwa firmy/imię i nazwisko, REGON/PESEL, udziały w % 

Nazwa firmy/ 
imię i nazwisko, 
REGON / PESEL, 
udział w % 

  

Powiązania 
z innymi podmiotami gospodarczymi 

Nazwa podmiotu powiązanego i charakter powiązań, w przypadku powiązań kapitałowych wskazać % udziałów  

Bank/SKOK prowadzący rachunek bieżący 
leasingobiorcy 

Nazwa, oddział, miejscowość 

Księgowość firmy prowadzona jest przez: właściciela        biuro rachunkowe        księgowych zatrudnionych w firmie       inne  ………….…………………. 

 
Przedmiot/y Leasingu (wartości netto): 

LP. 
NAZWA, TYP, MODEL, PRODUCENT, PRZEZNACZENIE, ILOŚĆ 

SZTUK 
ROK PRODUKCJI NAZWA DOSTAWCY, TELEFON, OSOBA KONTAKTOWA WARTOŚĆ ŁĄCZNA NETTO 

1.     

2.     

3.     

 
Przybliżony termin odbioru Przedmiotu Leasingu: ....................................................................................................................................................................................... 

Szczególne warunki zakupu: …….................................................................................................................................................................................................................... 

Przeznaczenie Przedmiotu Leasingu w działalności leasingobiorcy (w szczególności czy PL jest przeznaczony do wynajmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej 

umowy): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

 
Adres przechowywania Przedmiotu Leasingu (nie dotyczy pojazdów):  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Proponowane warunki leasingu: 

Rodzaj leasingu:                                          Finansowy                          Operacyjny                             Zwrotny  

Okres leasingu (w miesiącach): Wysokość opłaty wstępnej (w%): Wartość końcowa (w%): Płatność składki ubezpieczenia 

   jednorazowo      w ratach(ilu)  …………… 

 
Proponowane dodatkowe zabezpieczenia (poza wekslem):  ……................................................................................................................................................................... 
 

 
 
……………………………………………………………………….………………    …………………………..…………………………………………..……………………..…………………………… 

Miejscowość, dnia        podpis czytelny Wnioskodawcy (imię i nazwisko) pieczęć firmowa 
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OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

Działając w imieniu wnioskodawcy oświadczam / oświadczamy*), że wszystkie dane i informacje podane w niniejszym wniosku są prawdziwe i że jestem / jesteśmy*) 
w pełni świadomi odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oraz za składanie dokumentów fałszywych lub stwierdzających nieprawdę - 
w celu zawarcia umowy leasingu jako Korzystający. Poniższym podpisem stwierdzam(y) prawdziwość i kompletność wszystkich podanych we wniosku informacji, 
w tym złożonych oświadczeń i dołączonych dokumentów. 
 
 
 

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

miejscowość, dnia         podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 
       (imię i nazwisko, pieczęć funkcyjna, pieczęć firmowa) 

 
 

Oświadczam / oświadczamy, że w stosunku do podmiotu, który reprezentuję nie toczy się postępowanie sądowe, administracyjne lub egzekucyjne, oraz nie zagraża 
mu wszczęcie postępowania upadłościowego, układowego lub procedury zmierzającej do likwidacji prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej oraz, 
że postępowanie takie nie jest w stosunku do niego prowadzone, których wynik mógłby wpłynąć negatywnie na ocenę kondycji finansowej, a w szczególności żaden 
z rachunków oraz składników majątku wnioskodawcy nie stanowi przedmiotu zajęcia Niżej złożonym własnoręcznym podpisem poświadczam prawdziwość 
i kompletność wszystkich podanych we wniosku informacji, w tym złożonych oświadczeń i dołączonych dokumentów - w celu zawarcia umowy leasingu jako 
Korzystający. 

 
 

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

miejscowość, dnia         podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 
       (imię i nazwisko, pieczęć funkcyjna, pieczęć firmowa) 

 

Oświadczam, że w imieniu podmiotu, który reprezentuję wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody*na otrzymywanie informacji handlowej od Spółki pod firmą Premium 
Management S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128, KRS 0000677966, (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
 
 
 
 
……………………………………………………………………     ………………………………………………………………………………………………………………… 

miejscowość, dnia         podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 
       (imię i nazwisko, pieczęć funkcyjna, pieczęć firmowa) 

 
 

Oświadczam, że w imieniu podmiotu, który reprezentuję wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Spółkę pod firmą 
Premium Management S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128, KRS 0000677966, (zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo 
telekomunikacyjne) przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. 
 
 
 
 
 
 

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

miejscowość, dnia              podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 
           (imię i nazwisko, pieczęć funkcyjna, pieczęć firmowa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
 
 

 

Osoba prowadząca: ……………………………………………………… Nr oddziału: …………….……………… 
 

Miasto: ……………..…………………… 

  


