
Res Leasing Sp. z o.o. 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 64 - tel. (017) 856-63-85, tel./fax (017) 856-63-86, e-mail: leasing@betad.pl

Wnioskodawca

Nazwa Firmy

Adres siedziby

Firma reprezentowana przez

Nr telefonu

Stanowisko

Data rozpoczęcia działalności:

Imię Nazwisko

adres e-mail Forma Prawna

                          Wniosek o zawarcie umowy leasingu

NIP REGON

Płatnik VAT tak

Nr faxu

Liczba zatrudnionych:

Osoba do kontaktu/ telefon

nie

Przedmiot leasingu

Nazwa, typ, model:

Dostawca: Pojazd rejestrowany w polsce

tak nie

Proponowane warunki umowy leasingu

Forma leasingu operacyjny finansowy

ryczałt karta podatkowa

inne

Płatnik VAT tak Liczba zatrudnionych:nie

Przedmiot leasingu podlega ubezpieczeniu przez cały okres trwania umowy leasingu przez RES LEASING na rachunek Wnioskodawcy. W wyjątkowych 

przypadkach RES LEASING może wyrazić zgodę na samodzielne ubezpieczenie przedmiotu leasingu zgodnie z OWU obowiązującymi w RES LEASING

za poprzedni rok  
od początku roku do chwili 

obecnej
Wynik finansowy

Forma księgowości księgi handlowe książka przychodów i rozchodów

Forma opodatkowania zasady ogólne

Cena netto: Rok produkcji:

zysk/strata

Zaliczka zapłacona dostawcy

Okres leasingu (w miesiącach) Wpłata wstępna (%)

Dane finansowe firmy

przychody

Forma leasingu operacyjny finansowy

malejące sezonoweForma rat stałe



Okres współpracy

Okres współpracyGłówni odbiorcy

Udział (%) w 

sprzedaży Termin Płatności

Główni dostawcy

Udział (%) w 

zakupach Termin Płatności

Opis działalności (Profil działalności, gdzie jest wykonywana, lokal własny,wynajęty, na czym 

polega działalność, plany inwestycyjne, podpisane umowy)

przeterminowanych 

powyżej 60 dni

przeterminowanych 

powyżej 60 dni

Dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji.

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/ wypis z KRS

umowa spółki

REGON

NIP
sprawozdanie finansowe (PIT/CIT, bilans, rachunek zysków i strat) za poprzedni rok obrachunkowy oraz bieżące
ewidencja środków trwałych wraz z amortyzacją

kserokopia dowodów osobistych osób podpisujących umowę

inne, uzgodnione z RES Leasing

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

pieczątka firmowa data, podpis Wnioskodawcy

przeterminowanych 

do 30 dni

przeterminowanych 

od 31 do 60 dni

Suma należności na dzień 

złożenia wniosku

w tym 

przeterminowanych

przeterminowanych 

do 30 dni

przeterminowanych 

od 31 do 60 dni

Suma zobowiązań na dzień 

złożenia wniosku

w tym 

przeterminowanych

pieczątka firmowa data, podpis Wnioskodawcy


