ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Osobní údaje klienta
Jméno a příjmení
Titul
Pohlaví
Identifikační údaje klienta
Rodné číslo
Místo narození
Číslo OP
Platnost OP
OP vydal
Státní příslušnost
Kontaktní údaje klienta
Adresa trvalého pobytu
Adresa korespondenční
Telefonní číslo
E-mailové adresa
Životní a rodinný stav klienta
Typ domácnosti
Počet dospělých
Počet dětí
Typ bydlení
Zdroj příjmů
Čistý měsíční příjem
Měsíční výdaje*
Údaje úvěru

Údaje zdravotního zákroku

Požadovaná částka

Název kliniky

Požadovaná doba

Datum zákroku (pokud je známo)

(pokud souvisí s požadovaným úvěrem)

* Uveďte součet všech pravidelných plateb, včetně splátek úvěrů, hypoték, pojištění apod. (nezahrnujte náklady na bydlení).

Informace o zpracování osobních údajů poskytuje JTLS prostřednictvím informačního dokumentu o zpracování
osobních údajů umístěného na internetových stránkách společnosti, a to na adrese https://www.jtleasing.cz.
V případě, že k uzavření smluvního vztahu nedojde, zpracovává JTLS osobní údaje Klienta 1 rok od udělení
souhlasu.

J&T Leasingová společnost, a.s., Pobřežní 297/14,186 00, Praha 8, Česká republika, tel.: +420 221 710 346, IČ: 284 27 980,
DIČ: CZ28427980 , zapsaná v OR vedeném v MS v Praze, oddíl B, vložka 14450.

PROHLÁŠENÍ KLIENTA PRO ÚČELY OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI
A FINANCOVÁNÍ TERORISMU
Politicky exponovaná osoba
Podle § 4 odst. 5) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
podpisem této listiny prohlašuji, že
nejsem Politicky exponovanou osobou.
jsem Politicky exponovanou osobou, a to z důvodu .…………………………………………………............................
Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto prohlášení rozumí 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 a 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. Politicky exponovanou osobou se rozumí také fyzická osoba, která je osobou blízkou k osobě uvedené v
předchozím textu.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V REGISTRECH SOLUS
J&T Leasingová společnost, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ 28427980, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 14450, (dále jen „JTLS“) Vás jako svého klienta informuje, že podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů mohou být Vaše osobní údaje vedeny v databázích (dále též jen „registr“)
sloužících k vzájemnému informování o iden-tifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební
morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba souhlasu spotřebitele a vztahuje se i na vztahy vzniklé v
rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. JTLS se účastní registrů SOLUS, zájmového sdružení
právnických osob. Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i)
vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) definice dalších mých osobních údajů,
které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ, (iv) identifikace subjektů či
osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o Vašich právech (podle nařízení
2016/679, právo na přístup k údajům: čl. 15, právo na opravu: čl. 16, právo na výmaz: čl. 17, právo na dočasné omezení zpracování: čl.
18, právo na námitku: čl. 21) v souvislosti se zpracováním Vašich údajů v rámci registrů SOLUS. Aktuální znění Poučení mohu kdykoli
získat na www.jtleasing.cz, na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz.
SOLUS jmenoval pověřence ochrany údajů, kterého lze kontaktovat na adrese poverenec@solus.cz. V případě, že registr eviduje
záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů (například Pozitivní registr
SOLUS), může do něj JTLS a další uživatelé nahlížet jen se souhlasem spotřebitele a spotřebitel má právo vůči provozovateli, který
registr vede (v případě Pozitivního registru SOLUS sdružení SOLUS), písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v registru,
který eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů. Provozovatel v
takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se spotřebitele týkají, a učiní opatření směřující k
tomu, aby další záznamy týkající se téhož spotřebitele nemohly být zapsány.
Souhlas
Souhlasím s tím, aby JTLS získávala informace o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru SOLUS. Tento
souhlas uděluji na dobu jednání o uzavření smlouvy. V případě, že mezi mnou [nebo žadatelem, pokud jde o ručitele, spolužadatele
nebo zákonného zástupce] a JTLS bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a, porozuměl/a a souhlasím s výše uvedenými prohlášeními, a že mi J&T Leasingová společnost, a.s.
poskytla vysvětlení všech mých dotazů.

V .................................................. dne ......................

...........................................................
jméno, příjmení a podpis Klienta

