
EFL Finance S.A.
53-605 Wrocław
pl. Orląt Lwowskich 1
NIP: 897-174-95-26
infolinia 0 801 080 707 lub +48 71 7693131

WNIOSEK O FINANSOWANIE POŻYCZKĄ
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

DANE PODSTAWOWE
Nazwa firmy  (zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
     
Adres siedziby – ulica
     

nr 
     

Kod pocztowy
     

Miasto
     

Adres do korespondencji (proszę wypełnić tylko, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby – ulica, nr, kod, 
miasto)
     
E-mail
     

Telefon
     

Faks
     

NIP
     

REGON
     

PKD/EKD (z REGONu)
     

Data rozpoczęcia działalności (dd.mm.rrrr)
     

Podstawowa działalność (zgodnie ze stanem faktycznym)
     

Forma prawna
     

Liczba pracowników (włącznie z właścicielami)
     

Data otwarcia rachunku bankowego (mm-rrrr)
     

Bank
     

Nr rachunku bankowego
     
Forma  księgowości (proszę zaznaczyć „X” przy wybranej formie)

pełna księgowość         księga przychodów i rozchodów          ryczałt            karta podatkowa        inna      
Suma aktywów w PLN (na dzień wypełniania wniosku)
     

Kapitały własne w PLN (dotyczy spółek kapitałowych)
     

DANE FINANSOWE

Rok obrachunkowy Liczba miesięcy Typ dokumentu Przychód w PLN Dochód/Strata 
brutto w PLN

Poprzedni                              

Bieżący                              

ZOBOWIĄZANIA (proszę postawić „X” przy TAK lub NIE)

Firma posiada zaległości wobec ZUS, US lub prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z tytułu ww. należności TAK      NIE   
Firma posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów lub leasingów w innych niż EFL S.A. firmach             TAK      NIE   
Firma jest poręczycielem kredytów lub leasingów w innych niż EFL S.A. firmach                                                    TAK      NIE   

Jeżeli zaznaczono „TAK” we wcześniejszej tabeli to proszę uzupełnić poniższe zestawienie:

Lp

Podmiot finansujący
(bank, firma 
leasing.  itp.)

Rodzaj zobowiązań 
(kredyt, leasing, 
pożyczka, raty, 

poręczenie, 
egzekucje 

administracyjne, 
wyrok sądowy)

Początkowa
wartość

zobowiązania

Pozostało do 
spłaty

Forma
zabezpieczenia
zobowiązania 
(np. weksel, 

przewłaszczenie 
hipoteka, 
gwarancja 
bankowa)

Termin 
podpisania

zobowiązania
(dd-mm-rrrr)

Termin 
spłaty

(dd-mm-
rrrr)

1                                          

2                                          
3                                          
4                                          

5                                          
6                                          
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DANE OSÓB PODPISUJĄCYCH UMOWĘ (proszę uzupełnić oraz postawić „X” przy TAK lub NIE)
Imię i nazwisko 
     

Adres zameldowania z kodem pocztowym
     

Seria i numer dowodu osobistego
     

Data ważności dow. osobistego
     

Organ wydający dowód osobisty

Obywatelstwo
     

Stanowisko
     

Stan cywilny
         

Wspólnota majątkowa

    TAK            NIE          
E-mail 
     

Tel. Komórkowy
     

Imię i nazwisko 
     

Adres zameldowania z kodem pocztowym
     

Seria i numer dowodu osobistego
     

Data ważności dow. osobistego
     

Organ wydający dowód osobisty

Obywatelstwo
     

Stanowisko
     

Stan cywilny
         

Wspólnota majątkowa

    TAK            NIE          
E-mail 
     

Tel. Komórkowy
     

Imię i nazwisko 
     

Adres zameldowania z kodem pocztowym
     

Seria i numer dowodu osobistego
     

Data ważności dow. osobistego
     

Organ wydający dowód osobisty

Obywatelstwo
     

Stanowisko
     

Stan cywilny
         

Wspólnota majątkowa

    TAK            NIE          
E-mail 
     

Tel. Komórkowy
     

DOSTAWCA (proszę uzupełnić, jeżeli jest już wybrany dostawca lub załączyć fakturę pro-forma)

Nazwa
     

NIP
     

Osoba kontaktowa
     

Telefon
     

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU  
1. 1.  Kopie dowodów osobistych osób reprezentujących firmę

2. 2.   Decyzja o nadaniu NIP z ewentualnymi aktualizacjami

3. 3.   Zaświadczenie o numerze statystycznym REGON
4. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji dział. gosp. / aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące od daty podpisania 
       umowy leasingowej)

5. 5.   Dla spółki cywilnej – umowa spółki wraz ze wszystkimi aneksami
6. Uproszczona księgowość: PIT (z załącznikami, np. PIT-B) za ostatni zamknięty rok obrachunkowy, zestawienie z PKPiR 
      z wynikami za ostatni zamknięty miesiąc
7. Pełna księgowość: RZiS za ostatni zamknięty rok obrachunkowy i ostatni zamknięty miesiąc (lub kwartalny F01)

UPOWAŻNIENIE 
Upoważniam EFL Finance S.A. oraz jednostki z nią powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(tekst jednolity z 2009 r., Dz. U. nr 152, poz. 1223 ze zm.)  do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 („BIG Infomonitor”) o ujawnienie informacji gospodarczych o 
moich zobowiązaniach oraz do wystąpienia za pośrednictwem BIG Infomonitor o udostępnienie z Biura Informacji Kredytowej 
S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących mojego wymagalnego zadłużenia wobec banków lub innych instytucji 
ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów,   przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych; dotyczy wnioskodawcy 
będącego Konsumentem) oraz 500 złotych (pięćset złotych; dotyczy wnioskodawcy będącego Przedsiębiorcą)  lub braku danych 
o takim zadłużeniu.
Okres ważności upoważnienia:
- na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych  
gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.  530) w związku z art. 105 ust. 4a, 4a1, 4a2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 
(Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) upoważniam - jako wnioskodawca będący  konsumentem -  na  30 dni od daty 
udzielenia niniejszego upoważnienia
oraz
- na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a1, 4a2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn.
zm.) upoważniam - jako wnioskodawca będący przedsiębiorcą – bezterminowo
      TAK                                 
       NIE, upoważniam jedynie do dnia: (proszę podać datę: dd-mm-rrrr)                                     

Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności przekazywania danych osobowych.
Przyjmuję do wiadomości, że:

1) administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.), pozyskanych w związku ze złożonym oświadczeniem o  
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zawarcie umowy leasingu jest EFL Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605  
Wrocław), który będzie je przetwarzał w celu doprowadzenia do zawarcia i wykonania umowy pożyczki oraz we 
wszystkich innych celach wskazanych w niniejszym oświadczeniu,

2) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawienia.

PODPISY WNIOSKODAWCÓW (UWAGA: w przypadku spółek osobowych  niezbędne są podpisy wszystkich wspólników. 
W przypadku spółek komandytowych prócz reprezentantów społki, niezbędny jest podpis komplementariusza.)
Imię i nazwisko PESEL Seria i nr dow. osob. Data i podpis Wnioskodawcy

                     

                 

                     

                 

OŚWIADCZENIE KLIENTA (*niewłaściwe skreślić)

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez EFL Finance („EFL Finance”), również w przyszłości, w tym 
przekazywane ich następującym podmiotom:

1) Credit Agricole Societe Anonyme z siedzibą w Paryżu lub 
2) jednostkom powiązanym z Credit Agricole Societe Anonyme z siedzibą w Paryżu w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r., Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) lub 
3) jednostkom podporządkowanym w stosunku do EFL w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

(tekst jednolity z 2009 r., Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), w tym: EFL Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Carefleet 
S.A. z siedzibą we Wrocławiu, EFL Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Credit Agricole Bank Polska z siedzibą we 
Wrocławiu, Credit Agricole Commercial  Finance Polska z siedzibą w  Warszawie; zwanym dalej łącznie lub osobno  
„Jednostkami Grupy Credit Agricole”, w celu: 
 - realizacji obowiązków sprawozdawczych dotyczących nadzoru skonsolidowanego, w tym w sporządzania  skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych, 
- zarządzania lub oceny ryzyka kredytowego, 
-  stosowania metod statystycznych

2. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez EFL Finance moich danych osobowych, również w przyszłości, w 
celu prowadzenia marketingu produktów lub usług Jednostek Grupy Credit Agricole oraz w celu uczestniczenia w badaniach 
opinii Klienta, loteriach, konkursach dotyczących oferowanych przez EFL Finance lub Jednostki Grupy Credit Agricole usług i 
produktów lub przedstawienia informacji o usługach i produktach innych podmiotów oferowanych za pośrednictwem EFL 
Finance lub Jednostki Grupy Credit Agricole.

3. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na otrzymywanie informacji handlowych lub ofert EFL Finance lub Jednostek 
Grupy Credit Agricole, w tym za pomocą wszelkich środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18  
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

4. Wskazuję  następujące  dane  kontaktowe  na  potrzeby  realizacji  zgód  zawartych  w  niniejszym  oświadczeniu,  w 
szczególności na potrzeby otrzymywania przeze mnie informacji handlowej od EFL Finance lub Jednostek Grupy Credit  
Agricole.   Oświadczam, że  podane poniżej  dane nie zawierają  danych osobowych osób niezatrudnionych w moim 
przedsiębiorstwie.
adres e-mail:.............................................................
telefon:....................................................................

5. Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie i  załączonych dokumentach są rzetelne i 
zgodne  z  prawdą  oraz  przyjmuję  do  wiadomości,  że  składanie  nieprawdziwych  informacji  może  spowodować 
pociągnięcie mnie do odpowiedzialności zgodnie z art. 286 lub 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeksu karnego 
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

6. Zobowiązuję  się  niezwłocznie  informować  EFL  Finance  o  zmianie  jakichkolwiek  informacji  lub  danych  objętych 
niniejszym oświadczeniem.

PODPIS KLIENTA
Imię i nazwisko Data Podpis
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