
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


/
wersja: 008-B-02-2019
.\m_Leasing_podst.jpg
FORMY FINANSOWANIA MAJĄTKU, ZOBOWIĄZANIA
TMU
Nie wybrałeś czy posiadasz zobowiązania kredytowe?
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE/POŻYCZKI
Nazwa instytucji finansującej
Rodzaj zobowiązania
Wysokość udzielonego finansowania
Aktualne saldo do spłaty
Forma zabezpieczenia
(rodzaj/wartość)
Okres finansowania (od-do, m-c/rok)
Obciążenie miesięczne
Waluta
Umowy leasingu zawarte z mLeasing są ujęte w bilansie
ZOBOWIĄZANIA LEASINGOWE z wyłączeniem mLeasing
Nie wybrałeś czy posiadasz poręczenia/gwarancje?
Czy ujęte w bilansie?
Nazwa firmy leasingowej
Aktualne saldo zadłużenia
Rodzaj przedmiotu leasingu / zabezpieczenie
Okres finansowania (od-do, m-c/rok)
Obciążenie miesięczne
Waluta
Nie wybrałeś czy zobowiązanie leasingowe jest ujęte w bilansie
PORĘCZENIA/GWARANCJE
Nie wybrałeś czy posiadasz poręczenia/gwarancje?
Rodzaj zobowiązania
Dłużnik nr
Nazwa instytucji finansującej
Aktualne saldo do spłaty
Okres finansowania (od-do, m-c/rok)
Obciążenie miesięczne
Waluta
INNE ZOBOWIĄZANIA* w tym: instrumenty pochodne, tytuły egzekucyjne lub prowadzone postępowania egzekucyjne                           
Nie wybrałeś czy posiadasz inne zobowiązania?
Obciążenia z tytułu
Wartość
Data zakończenia (m-c/rok)
* podanie powyższych informacji jest dobrowolne, jednakże może korzystnie wpłynąć na warunki leasingu
INFORMACJE FINANSOWO KSIĘGOWE - dla klientów prowadzących uproszczoną księgowość stan na dzień złożenia wniosku
Nie wybrałeś czy posiadasz inne zobowiązania?
Kwota należności
Stan zapasów
Wartość księgowa majątku trwałego (firmowego)
Środki pieniężne
Lokaty bankowe
Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług
Miejscowość i data:
Wydrukuj, podpisz i zeskanuj dokument
Podpis osoby składającej oświadczenie, imię i nazwisko (czytelnie)
Wydrukuj, podpisz i zeskanuj dokument
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