ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Osobní údaje klienta
Jméno a příjmení
Titul
Pohlaví
Identifikační údaje klienta
Rodné číslo
Místo narození
Číslo OP
Platnost OP
OP vydal
Státní příslušnost
Kontaktní údaje klienta
Adresa trvalého pobytu
Adresa korespondenční
Telefonní číslo
E-mailové adresa
Životní a rodinný stav klienta
Typ domácnosti
Počet dospělých
Počet dětí
Typ bydlení
Zdroj příjmů
Čistý měsíční příjem
Měsíční výdaje*
Údaje úvěru

Údaje zdravotního zákroku

Požadovaná částka

Název kliniky

Požadovaná doba

Datum zákroku (pokud je známo)

(pokud souvisí s požadovaným úvěrem)

* Uveďte součet všech pravidelných plateb, včetně splátek úvěrů, hypoték, pojištění apod. (nezahrnujte náklady na bydlení).

Informace o zpracování osobních údajů poskytuje JTLS prostřednictvím informačního dokumentu o zpracování
osobních údajů umístěného na internetových stránkách společnosti, a to na adrese https://www.jtleasing.cz.
V případě, že k uzavření smluvního vztahu nedojde, zpracovává JTLS osobní údaje Klienta 1 rok od udělení
souhlasu.

J&T Leasingová společnost, a.s., Sokolovská 700/113a,186 00, Praha 8, Česká republika, tel.: +420 221 710 346, IČ: 284 27
980, DIČ: CZ28427980 , zapsaná v OR vedeném v MS v Praze, oddíl B, vložka 14450.

PROHLÁŠENÍ KLIENTA PRO ÚČELY OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI
A FINANCOVÁNÍ TERORISMU
Politicky exponovaná osoba
Podle § 4 odst. 5) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
podpisem této listiny prohlašuji, že
nejsem Politicky exponovanou osobou.
jsem Politicky exponovanou osobou, a to z důvodu .…………………………………………………............................
Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto prohlášení rozumí fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s
celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho
zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy,
soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky
nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce
člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické
mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v
mezinárodní organizaci. Politicky exponovanou osobou se rozumí také fyzická osoba, která je osobou blízkou k osobě uvedené v
předchozím textu.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a, porozuměl/a a souhlasím s výše uvedeným prohlášením, a že mi J&T Leasingová společnost, a.s.
poskytla vysvětlení všech mých dotazů.

V .................................................. dne ......................

...........................................................
jméno, příjmení a podpis Klienta

