
Pieczątka firmowa wnioskodawcy

 
  

             Do  MIKROTECH S.A. - Leasing PFRON  
                       w Krośnie, ul. Składowa 9

                                                                             

               
    Wniosek nr WL/PT.........../..................../..................../.....................

                                          nadaje właściwy oddział leasingowy 
                                             o zawarcie umowy leasingu operacyjnego środka trwałego

A. Informacje o przedmiotach leasingu

Rodzaj i marka samochodu Rok produkcji

 Typ / Producent Cena jednostkowa netto Ilość

Rodzaj i marka samochodu
Rok produkcji

   Typ / Producent Cena jednostkowa netto Ilość

Nazwa i adres sprzedającego

Zaznaczyć właściwy stan przedmiotów leasingu* fabrycznie nowe     

B. Proponowane warunki umowy leasingowej
Łączna wartość umowy 
leasingowej netto w zł

Okres leasingu 
w miesiącach

Wysokość I 
wpłaty w %

Proponowane zabezpieczenia
spłaty rat leasingowych

Weksel in blanco z klauzulą „na zlecenie”

C. Podstawowe informacje o wnioskodawcy
Nazwa L

Adres 

Nr telefonu 
w firmie Adres E-mail

Nr faksu Strona WWW

NIP REGON Data rozpoczęcia działalności

Forma prawna Kapitał zał. sp. z o.o. Rodzaj prowadzonej księgowości

Rodzaj prowadzonej działalności Branża Zatrudnienie

Nazwa i adres banku prowadzącego rachunek podstawowy
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D. Sytuacja ekonomiczna tys. zł
stan na

31.12.2017
stan na 

31.12.2018
stan na  

………..........2019

Przychody ogółem
Koszty 
Dochód brutto

 
  AKTYWA
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe, aktywa trwałe 
Należności długoterminowe
Pozostałe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności
Inwestycje krótkoterminowe 
(środki pieniężne)
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

 
AKTYWA RAZEM:

PASYWA
Kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty długoterminowe
Pozostałe zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania wobec dostawców
Kredyty krótkoterminowe
Zobowiązanie publiczno - prawne
Pozostałe zobowiązania
Fundusze specjalne
Rozliczenie międzyokresowe

PASYWA RAZEM:

Zobowiązania pozabilansowe, w tym leasing w innych podmiotach.
Data zawarcia
Wartość początkowa netto
Zakładany okres 
Przedmiot leasingu
Nazwa leasingodawcy

Wysokość obciążeń z tytułu zobowiązań leasingowych w miesiącu

….......................................................................................................................................................................
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E. Oświadczenia:
Oświadczamy, że nie zostało wszczęte ani nie toczy się wobec nas żadne postępowanie upadłościowe, likwidacyjne 
ani układowe.

Oświadczamy, że nie posiadamy / posiadamy
*

 zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  

bankowych
**

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Wysokość obciążeń z tytułu zobowiązań kredytowych w miesiącu

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

Oświadczamy, że nie udzieliliśmy / udzieliliśmy
*

 poręczeń (gwarancji) innym podmiotom gospodarczym lub 

osobom fizycznym
***

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Oświadczamy, że nie posiadamy / posiadamy
* 

 zaległości wobec Skarbu Państwa 

i Samorządu Terytorialnego, ani też nie zalegamy / zalegamy
*

w płatnościach składek 
z tytułu ubezpieczenia społecznego.
Oświadczamy, że podane przez nas dane zawarte w niniejszym wniosku, jak również 
w załączonych dokumentach są zgodne z prawdą oraz mamy świadomość odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych informacji co potwierdzamy własnoręcznymi podpisami.

Wyrażamy zgodę, na obciążenie przez Finansującego zryczałtowanym odszkodowaniem w wysokości 1% łącznej
wartości przedmiotu(-ów) leasingu netto (wartość umowy leasingu netto) w przypadku rezygnacji z zawarcia umowy
leasingu po przesłaniu formularza umowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez nas w części C niniejszego
wniosku. Powyższe nie ogranicza prawa Finansującego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych. Odszkodowanie może być potrącone przez Finansującego z jakiejkolwiek naszej wierzytelności w stosunku
do Finansującego. 

                                                                                                                                         
 ..........................................                                        ................................................................................   
 Miejscowość i data sporządzenia                                       Czytelny podpis (imieniem i nazwiskiem) oraz  pieczątka osoby     
                                                                                                  upoważnionej do zaciągania  zobowiązań finansowych

*Niepotrzebne skreślić;  
**

 Podać bank, kwotę kredytu, termin spłaty oraz zabezpieczenie;   
***Podać komu, do jakiej kwoty i na  jaki okres

                                                                       
                                               Data wpływu do oddziału MIKROTECH S.A. - Leasing PFRON:……………………………….
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