
WNIOSEK O PRZYZNANIE FINANSOWANIA 

CZĘŚĆ A 

Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej

REGON

Adres siedziby firmy zgodnie z dokumentami rejestrowymi Adres prowadzenia działalności Zgodny z adresem siedziby

Ulica Nr domu Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miasto Kod pocztowy Miasto

Województwo UlicaWojewództwo Kraj

Tel. stacjonarny Fax Tel. komrkowy Tel. stacjonarny Fax Tel. komórkowy

Forma własności

najem najem
własność własność

Adres korespondencyjny Zgodny z adresem siedziby

Ulica Nr domu UlicaWojewództwo Kraj

Kod pocztowy Miasto Tel. stacjonarny Fax Tel. komórkowy

Forma prawna Data roczpoczęcia działalności gospodarczej

 

Dane osoby do kontaktu z ramienia firmy

 Imię i nazwisko Numer telefonu Numer telefonu Adres e-mail

 Imię i nazwisko Numer telefonu Numer telefonu Adres e-mail

 Imię i nazwisko Numer telefonu Numer telefonu Adres e-mail

Udziały w innych podmiotach gospodarczych

Udział % Rodzaj powiązania NIP

Udział % Rodzaj powiązania NIP

Część I - Dane osoby reprezentującej firmę

Adres zamieszkania PESEL

Adres zamieszkania PESEL

 Leasing operacyjny 

 Leasing finansowy 

 Wynajem 

firma nie korzysta z finansowania w Scania Finance Polska Sp o.o. 

e-mailForma własności

Nr lokalu

 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

 spółka cywilna 

 spółka jawna 

 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 spółka akcyjna

 inna :  ………………………………………………………

Pieczątka firmy

Stanowisko

Stanowisko

Stanowisko

Nazwa firmy 

Nazwa firmy 

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

 Inny

Nr lokalu

Kraj

Pełna nazwa firmy 

NIP 

firma korzysta z finansowania w Scania Finance Polska Sp o.o. 

e-mail



Część II - Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność, spółki cywilnej, spółki jawnej 

1. Dane Właściciela

Adres zamieszkania PESEL

Wspólnota majątkowa * Stan cywilny Wykształcenie

TAK NIE  wolna / wolny   podstawowe

 zamężna / żonaty  średnie 

 rozwiedziona / rozwiedzony  licencjat

 wdowa / wdowiec  wyższe magisterskie

Dane Współmałżonka

Adres zamieszkania PESEL

2. Dane Właściciela

Adres zamieszkania PESEL

Wspólnota majątkowa * Stan cywilny Wykształcenie

TAK NIE  wolna / wolny   podstawowe

 zamężna / żonaty  średnie 

 rozwiedziona / rozwiedzony  licencjat

 wdowa / wdowiec  wyższe magisterskie

Dane Współmałżonka

Adres zamieszkania PESEL

*w przypadku rozdzielności majatkowej należy dołączyć kopię dokumentu poświadczającego ten fakt

Część III -  informacje biznesowe

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej

% udział

% udział

% udział

% udział

% udział

Główni klienci 

% udział

% udział

% udział

% udział

% udział

% udział

% udział

% udział

Terminy płatności

Należności od odbiorców - przeterminowane

Okres przeterminowania Okres przeterminowania

Przebieg miesięczny / roczny Średnia stawka za kilometr Liczba zatrudnionych Liczba kierowców

Okres współpracy

Okres współpracy

Okres współpracy

Okres współpracy

Okres współpracy

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Rodzaj działalności

Rodzaj działalności

Rodzaj działalności

Rodzaj działalności

Rodzaj działalności

Nazwa firmy

Nazwa firmy

Nazwa firmy

Nazwa firmy

Nazwa firmy

Nazwa firmy

Nazwa firmy

Nazwa firmy

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Kwota zadłużenia

Wykonywane trasy

Dłużnik 2

Kwota zadłużenia

Rodzaj ładunków

Okres współpracy

Okres współpracy

Okres współpracy

Do dostawców Od odbiorców

Łącznie kwota

Dłużnik 1



Informacja na temat użytkowanego taboru ciężarowego

Własne samochody Własne naczepy Leasingowane samochody Leasingowane naczepy

Miejsce parkowania floty

Szybkość rozwoju taboru

Bieżąca ilość samochodów w porównaniu do stanu sprzed 2 lat

Wykorzystanie posiadanego taboru ciężarowego

 Czy jest pełne obłożenie pracą, czy występują okresy przestoju - jeżeli tak to w jakim okresie i jak długo

Miejsce napraw i obsługi użytkowanego taboru ciężarowego

 ASO, własny warsztat, itp.

Źródła dostaw paliw wraz z systemem rozliczeniowym

Karty paliwowe Dostawca hurtowy Indywidualne umowy ze stacjami benzynowymi

Rodzaj

Sposób rozliczenia

Podwykonawcy (nazwa firmy i liczba użytkowanych samochodów)

Plany inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy

Zakup pojazdów, nieruchomości, itp.

Historia działalności firmy

Historia działalności firmy począwszy od momentu powstania, rodzaj działalności, informacja o firmach powiązanych wymienionych powyżej

Jak długo firma działa w danej gałęzi biznesu

Doświadczenie kadry zarządzającej w danej gałęzi biznesu (opis wykonywanych funkcji)

Zawarte umowy

Część IV -  informacje uzupełniające

Nastawienie firmy do ponoszonego ryzyka 

 

Plany związane z następcami 

 

Ilu klientów generuje więcej niż 60% obrotu? Dyscyplina płatnicza klientów 

 

 

w ostatnich 12 miesiącach występowały opóżnienia przekraczające 14 dni

faktury są regulowane do 30 dni

faktury są regulowane w okresie 30-59 dni

faktury są regulowane w okresie 60-90 dni

faktury są regulowanepo okresie 90 dni

Ilość lat doświadczenia menedżerów

powyżej 10

od 6 do 9

od 3 do 5

od 2 do 3

od 1

Czy zarząd nad  działalnością firmy sprawowany jest jednoosobowo czy jest kilku menedżerów sprawujących różne funkcje (finansowe, 

operacyjne, itp..)

3.

2. 4.

Własna baza Wynajęty parking

Umowy zawarte ze zleceniodawcami ( dotyczy firm transportowych ) - i ich charakterystyka (okres umowy, klauzule paliwowe, okres wypowiedzenia, opcje przedłużenia 

umowy, itp..)

1.

Rodzaj

Sposób rozliczenia

Rodzaj

Sposób rozliczenia

 jest pełne ubezpieczenie AC  pojazdów oraz wszyscy kluczowi menadżerowie mają polisy na życie

 jest ubezpieczenie AC pojazdów

 jest tylko OC pojazdów

 jest jasny plan przejęcia obowiązków i osoby do tego wyznaczone posiadają odpowiednie kwalifikacje

 nie ma jasnego planu przejęcia obowiązków lub osoby wyznaczone nie posiadają pełnych kwalifikacji

 nie ma żadnego planu



CZEŚĆ B 

Dane dotyczące przedmiotu finansowania oraz parametrów umowy

Cel zakupu pojazdu będącego przedmiotem finansowania 

Warunki odsprzedaży pojazdów do dealera

Jeżeli występuje, a jeżeli nie występuje- proszę o podanie informacji czy starsze pojazdy będą nadal użytkowane w firmie czy sprzedane na wolnym rynku

PLN EUR

Demo PLN EUR

PLN EUR

Demo PLN EUR

PLN EUR

Demo PLN EUR

Pierwsza rata [ % ]

24 36 24 24 36

48 60 48 36 60

INNY OKRES: ……… mies. INNY OKRES: ……… mies. INNY OKRES: ……… mies.

PLN PLN PLN

EUR EUR EUR

EUR denominowane EUR denominowane EUR denominowane

Wykup [ % ]

WIBOR 1M WIBOR 1M WIBOR 1M

EURIBOR 1M EURIBOR 1M EURIBOR 1M

STAŁE OPROC. PLN STAŁE OPROC. PLN STAŁE OPROC. PLN

STAŁE OPROC. EUR STAŁE OPROC. EUR STAŁE OPROC. EUR

PZU S.A. PZU S.A. PZU S.A.

COMPENSA S.A. COMPENSA S.A. COMPENSA S.A.

 ……………………  ……………………  ……………………

JEDNORAZOWO JEDNORAZOWO JEDNORAZOWO

W 2 RATACH W 2 RATACH W 2 RATACH

W 4 RATACH W 4 RATACH W 4 RATACH

NADARZYN- WPR XXXX NADARZYN- WPR XXXX NADARZYN- WPR XXXX

BARANÓW - WGM XXXX BARANÓW - WGM XXXX BARANÓW - WGM XXXX

GDAŃSK   - GDA XXXX GDAŃSK   - GDA XXXX GDAŃSK   - GDA XXXX

SPECJALNE- …………. SPECJALNE- …………. SPECJALNE- ………….

Dane dostawcy (nazwa, adres, telefon)

Przedmiot 2 Przedmiot 3Parametry umowy leasingu

Miejsce rejestracji 

Cena netto za 1 pojazd

Typ Zaliczka wpłacona do dostawcy Używany

Ilość sztuk Data dostawy Cena netto za 1 pojazd

Typ Zaliczka wpłacona do dostawcy 

Nowy

Płatność ubezpieczenia 

Przedmiot 1

Ubezpieczyciel

Waluta umowy 

Stopa procentowa

Rodzaj Marka Model Rok produkcji 

Ilość sztuk Data dostawy

36

60

Przedmiot leasingu 1

Rodzaj Marka Model Rok produkcji 

Używany

Przedmiot leasingu 2

Okres umowy [miesiące]

Nowy

Dane dostawcy (nazwa, adres, telefon)

Przedmiot leasingu 3

Rodzaj Marka Model Rok produkcji 

Ilość sztuk Data dostawy Cena netto za 1 pojazd

Dane dostawcy (nazwa, adres, telefon)

Informacja czy pojazd jest na wymianę za starszy  w ramach istniejącej umowy na usługi transportowe czy tez będzie stanowił rozszerzenie posiadanej floty ze względu na 

nowy kontrakt na usługi. Proszę  o podanie informacji o kontraktach, do obsługi których będzie przeznaczony pojazd będący przedmiotem finansowania (wniosku)

Typ Zaliczka wpłacona do dostawcy Używany

Nowy



Inne szczególne oczekiwania dotyczące warunków umowy 

Oświadczenie o rozliczeniach z ZUS i US

Oświadczenie o prawdziwości przedstawionych danych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

prawdziwość powyższych danych potwierdzamy podpisem

…………………………………………………………………..

pieczęć firmowa oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania firmy

W związku z faktem, iż dane Korzystającego, jakie Scania Finance Polska Sp. z o.o. uzyska w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy leasingu, mogą stanowić dane

osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), Korzystający wyraża niniejszym dobrowolnie nieodwołalną

zgodę na przetwarzanie przez Scania Finance Polska Sp. z o.o. danych dotyczących jego osoby w działalności prowadzonej przez Scania Finance Polska Sp. z o.o., jak również

na udostępnianie tych danych przez Scania Finance Polska Sp. z o.o. podmiotom należącym do Grupy Scania, w tym w szczególności podmiotom od Scania Finance Polska Sp. z

o.o. zależnym oraz podmiotom wobec niej dominujących. Scania Finance Polska Sp. z o.o. informuje jednocześnie Korzystającego, że jego dane będą przetwarzane w celach

wystawiania faktur lub rachunków, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, prowadzenia statystyki handlowej, celach promocyjnych oraz w celu zapewnienia realizacji

umowy leasingu. Jednocześnie Scania Finance Polska Sp. z o.o. informuje Korzystającego, że ma on prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Scania Finance

Polska Sp. z o.o. oraz do żądania ich poprawienia.

Niniejszym oświadczam że dane oraz informację zawarte we wniosku o finansowanie oraz załącznikach do wniosku są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku.

Jednocześnie oświadczam, że wobec naszej firmy nie toczy się żadne postępowanie sądowe bądź administracyjne , którego wynik mógłby w istotny sposób zagrozić kondycji

finansowej naszej firmy bądź jej istnieniu. Nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne skierowane przeciwko majątkowi firmy, a wszczególności żaden z rachunków

bankowych ani innych składników majątku naszej firmy nie stanowi przedmiotu zajęcia.

Nie zalegam/firma, która reprezentuję nie zalega ze spłatą jakichkolwiek zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


