Друкується на бланку клієнта що має намір отримати фінансування
на придбання транспортного засобу у лізинг

Параметри угоди

Інформація про предмет
лізингу

Інформація про
Лізингоодержувача

АНКЕТА-ЗАЯВКА
Повна назва/ найменування
Лізингоодержувача згідно з установчими
документами
Адреса Лзингоодержувача згідно з
установчими документами
Фактична адреса Лзингоодержувача
Код ЄДРПОУ
Керівник Лізингоодержувача (Посада,
ПІБ)
На підставі чого діє (статут/доручення)
ПІБ контактної особи
Посада контактної особи
Телефон, e-mail
Кількість автомобілів (шт.)
Марка автомобіля
Модель
Колір (обов’язково зазначити «металік»
або ні)
Об’єм двигуна (куб. см.), тип двигуна
(бензин, диз. паливо)
Тип коробки передач
Комплектація (Trend, comfort або інш.)
Додаткові опції / додаткове обладнання
Тип лізингу (фінансовий/оперативний)
Строк лізингу (до 36 міс.)
Валюта лізингу (гривня, долар США)
Авансовий платіж (%)
Можливість викупу Предмету лізингу
після закінчення
Дата поставки / строк передачі предмету
лізингу
Можливий пробіг предмету лізингу в рік
(км.)
Форма погашення (стандарт, ануїтет)
Франшиза по КАСКО (0,00 грн.; 960,00
грн.; 1920,00 грн.)

Підписанням цієї заявки Лізингоодержувач надає свою згоду на те, що ТОВ «ВіДі-Лізинг» може з
метою провадження своєї діяльності, в тому числі і з метою належного виконання взятих на себе
зобов’язань за лізинговою угодою здійснювати збирання, обробку, зберігання, передачу, а також
використання будь-яким способом персональних даних* Лізингоодержувача в розумінні Закону України
«Про захист персональних даних». Дана згода також поширюється і на обробку персональних даних
Лізингоодержувача будь – якими третіми особами (банківською установою), яким ТОВ «ВіДі-Лізинг» надав
таке право згідно вимог законодавства України.
* Під персональними даними розуміються всі відомості, які Лізингоодержувач надав ТОВ «ВіДі-Лізинг»
при зверненні для укладання лізингової угоди.
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Підписанням цієї заявки Лізингоодержувач надає свою згоду на те, що на його адресу ТОВ «ВіДіЛізинг» має право надсилати будь - які відомості інформативного характеру (інформацію). Дана інформація
може також надсилатись ТОВ «ВіДі-Лізинг» Лізингоодержувачу у вигляді електронних повідомлень на
електронну адресу його електронної пошти, за допомогою телефонного зв’язку, рухомого (мобільного)
зв’язку (в тому числі шляхом надсилання текстових повідомлень) і не вважає вищевказане проявами
докучання або неналежного впливу, посяганням на його свободу вибору тощо.
Лізингоодержувач підтверджує, що його було повідомлено про включення його персональних даних
до бази персональних даних клієнтів ТОВ «ВіДі-Лізинг» з вищезазначеною метою, а також про права
Лізингоодержувача, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

______________________
Посада контактної особи

_________________
підпис

МП
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________________
ПІБ

