ДАТА ЗАЯВКИ:
____________

Директору
ТОВ "ВІННЕР ЛІЗИНГ"
08111, Україна, Київська область,
Бучанський район,
с. Капітанівка, вул. Дачна, 5-А

Камінському А.С.

ЗАЯВКА
на отримання послуг та укладення договору (внесення змін)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА:
Заявник:
Адреса:
Код ЄДРПОУ / РНОКПП:

Дата народження / державної реєстрації:

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОБХІДНОГО ЗАЯВНИКУ ОБ'ЄКТУ ЛІЗИНГУ:
Марка та модель:

Вид об’єкту лізингу:

Вартість за одиницю:

Плановий пробіг

Кількість об’єктів:

шт. / од.

км. / рік

Мета використання:

Територія використання об’єкту лізингу:

ЗАПИТУВАНІ (БАЖАНІ) УМОВИ:
Вид послуги:

Періодичність оплати:

Розмір авансу:

%

Вид графіку платежів:

Залишкова вартість:

%

Валюта операції:

Термін лізингу:

місяців

Ціль операції:

Щомісячно

НЕОБХІДНІ ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:
Регулярний сервіс

Зимова гума

Зберігання гуми

Правочин (и) із ТОВ «Віннер Лізинг» від імені Заявника буде укладати:
ПІБ (повністю)
Посада:

Вартість чистих активів підприємства-Заявника відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності
(станом на _______________ р.) Заявника становить ______________ тис. грн.
Станом на дату складання цієї Заявки, чинними є наступні документи підприємства-Заявника:
Номер
документа

Назва документа

Дата
документа

Статут підприємства-Заявника
Протокол загальних зборів учасників (акціонерів) / рішення єдиного
учасника про затвердження складу учасників (акціонерів) підприємства
Протокол загальних зборів учасників (акціонерів) / рішення єдиного
учасника про обрання (призначення) виконавчого органу підприємства
Наказ про призначення керівника підприємства-Заявника
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ІНШІ ЗАПЕВНЕННЯ:
1. Заявник (уповноважений представник Заявника) повідомлений / усвідомлює, що ТОВ «Віннер Лізинг»
є суб'єктом первинного фінансового моніторингу, який наділений відповідними правами та обов'язками.
Своїм підписом Заявник (уповноважений представник Заявника) підтверджує намір Заявника сприяти
належному виконанню вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Підтверджую

2. Заявник, уповноважені представники Заявника, пов’язані із Заявником особи (посадові особи, учасники
(акціонери) та бенефіціарні власники – для юридичних осіб) до категорії політично значущих осіб та/або
осіб, пов'язаних із політично значущими особами (національних або іноземних), у відповідності до
критеріїв Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
не належать.

Підтверджую

Заперечую

Заперечую

3. Підписанням цього документу Заявник (уповноважений представник Заявника) надає ТОВ «Віннер
Лізинг» свій беззастережний дозвіл/згоду на перевірку достовірності усіх поданих Заявником документів і
персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно шляхом направлення відповідних
запитів, надання інформації Бюро кредитних історій, до аналітичних систем комплаєнсу, іншим
державним органам України та/або іноземним органам державної влади, тощо. Відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних» Заявник має дозвіл/згоду усіх суб’єктів персональних даних на
збирання, зберігання, обробку та поширення персональних даних, зазначених у цій Заявці та у супровідних
документах до цієї Заявки. Суб’єкти персональних даних не заперечують проти перевірки ТОВ «Віннер
Лізинг» достовірності усіх поданих документів і зазначених у них даних, у тому числі, але не виключно
шляхом надання цієї інформації установам та організаціям, зазначеним у цій Заявці.

Підтверджую

4. Заявник (уповноважений представник Заявника) підтверджує, що документи, які додаються до цієї
Заявки та викладені в них відомості є правильними, повними і достовірними. Заявник надає свою згоду
ТОВ «Віннер Лізинг» запитувати і отримувати у будь-якому вигляді інформацію про Заявника або його
представників від будь-яких третіх осіб, а також передавати будь-яку наявну інформацію і документи
контрагентам ТОВ «Віннер Лізинг». У разі надання недостовірних даних – Заявник несе відповідальність
згідно з чинним Законодавством. Заявник також підтверджує свою готовність додатково надати ТОВ
«Віннер Лізинг» будь-яку інформацію і документи, необхідні для аналізу фінансового (майнового стану)
Заявника, його платоспроможності та укладення договору лізингу.

Підтверджую

Заперечую

Заперечую

5. Своїм підписом на цьому документі Заявник (уповноважений представник Заявника) підтверджує, що
ним було попередньо отримано від ТОВ «Віннер Лізинг» в повному обсязі всю необхідну інформацію про
послугу, яка запитується (зокрема але не виключно про умови надання, вартість послуги, ризики і ін.
параметри), а також іншу інформацію відповідно до ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг».

Підтверджую

6. Підписанням цього документу Заявник (уповноважений представник Заявника) підтверджує, що
укладення правочинів між Заявником та ТОВ «Віннер Лізинг» не порушує (уповноваженому представнику
Заявника не відомо про таке порушення) будь-яких установчих, організаційних документів Заявника (в
тому числі але не виключно умов корпоративного договору). Будь-які внутрішні правила, процедури,
положення або інші документи Заявника, які обмежують повноваження та/або унеможливлюють
укладення правочинів виконавчим органом Заявника відсутні.

Підтверджую

7. Підписанням цього документу Заявник (уповноважений представник Заявника) підтверджує, що всі
документи, що згадуються (додаються) до цієї Заявки, є чинними; вся інформація, представлена
Заявником для розгляду цієї Заявки, є достовірною. У випадку, якщо матимуть місце зміни до
представлених документів/інформації після дати формування цієї Заявки, Заявник (уповноважений
представник Заявника) приймає на себе зобов’язання негайно письмово повідомити ТОВ «Віннер Лізинг»
про такі події, але в будь-якому випадку до моменту вчинення / укладення відповідного правочину з ТОВ
«Віннер Лізинг».

Підтверджую

8. Підписанням цього документу Заявник (уповноважений представник Заявника) підтверджує, що
контракт з керівником Заявника (для юридичних осіб) не укладався.

Підтверджую

Заперечую

Заперечую

Заперечую

Заперечую

Контактна особа від заявника (у разі необхідності, наприклад: начальник транспортного відділу або хто ін.):
ПІБ (повністю)
Посада:
Контактний № тел.:

Зміст статі 222 Кримінального кодексу України (Шахрайство з фінансовими ресурсами) ТОВ «Віннер Лізинг»
Заявнику роз’яснено.
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ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Підписанням цього документу Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до сформульованої
в цьому документі мети Товариству з обмеженою відповідальністю «Віннер Лізинг» (надалі іменується – Компанія).
До складу персональних даних, що отримуються в процесі підготовки до укладення Договору належать:
Особиста інформація про особу (паспортні дані суб’єкта персональних даних та членів його родини або повна
назва, дата реєстрації, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса, основні види діяльності, дані про контактну
особу, відкриті рахунки у банках тощо), інформація про фінансовий стан (інформація про місце роботи та доходи
за останні 6 місяців або валюта балансу, основні засоби, дебіторська та кредиторська заборгованість, кредити, рух
коштів по рахунках за останні 12 місяців тощо) та інші дані.
Персональні дані оброблятимуться з метою отримання товарів у лізинг, страхування товарів, укладення та
виконання умов договорів та/або інших правочинів, укладених, ініційованих мною, реалізації послуг Компанії або її
партнерів, а також положень законодавства у сфері відносин зі мною як споживачем / потенційним споживачем
товарів та послуг Компанії або її партнерів, включаючи, але не обмежуючись, відносинами лізингу, придбання товару,
отримання / надання послуг з сервісного обслуговування, в т.ч. асистанських, проведення заходів прямого маркетингу,
заходів моніторингу якості наданих Компанією або її партнерами послуг, забезпечення доведення до мого відома
рекламної та/або іншої інформації, яка може мене зацікавити для задоволення моїх потреб, а також інформування
про отримання послуг страхування товарів від партнерів Компанії, та/або надання мені інших послуг Компанією
та/або партнерами Компанії в межах укладених з партнерами договорів, обробка моїх персональних даних з метою
прийняття Компанією рішення щодо можливості встановлення та/або продовження ділових відносин зі мною;
отримання та передача інформації про мою кредитну історію; оцінку мого майнового/фінансового стану; передача,
поширення та інша необхідна обробка інформації (включаючи але не обмежуючись внесення, вилучення, модифікацію
такої інформації в державних реєстрах та базах інших володільців персональних даних) з метою реєстрації прав,
що виникають у Компанії внаслідок укладення правочинів зі мною та/або звернення стягнення на предмети
забезпечення за укладеними із Компанією договорами та/або вжиття Компанією інших заходів з метою захисту
своїх прав та інтересів; організації заходів із доведення всіма доступними для Компанії засобами до мого відома
інформації про суму боргу, необхідність її оплати та про інші заходи, терміни і відповідальність, що передбачені
укладеними правочинами у зв’язку / у випадку неналежного виконання мною моїх обов’язків перед Компанією;
забезпечення реалізації інших сфер відносин, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно мене в силу
дотримання вимог законодавства, умов укладених договорів та/або інших правочинів, чи для реалізації прав,
обов’язків і інтересів як моїх, так і Компанії; обробка даних в історичних, статистичних та наукових цілях заради
покращення якості товарів та послуг Компанії, а також організації управління ризиками Компанії.
Підписанням цього документу Я засвідчую та гарантую, що:
✓

персональні дані про мене були надані Компанії добровільно, чим підтверджую правомірність їх отримання;
надані персональні дані про мене є достовірними, а їх склад, обсяг та зміст відповідають вимогам
законодавства та вищевказаній меті їх обробки;

✓

Компанія має право здійснювати транскордонну передачу персональних даних про мене своїм дочірнім
та афілійованим компаніям та партнерам відповідно до вказаної у документі мети без необхідності
повідомлення мене про кожен випадок таких дій;

✓

Компанія як володілець бази персональних даних, до складу яких входять мої персональні дані, вправі
відповідно до вимог чинного законодавства передавати розпоряднику (-ам) бази персональних даних
право на обробку останнім (-ми) персональних даних про мене, що входять до цієї бази персональних
даних, в межах визначеної мети;

✓

Компанія має право передавати мої персональні дані АТ «Креді Агріколь Банк» для цілей та у зв’язку з
отриманням Клієнтом послуги фінансового лізингу, а також виконання Компанією своїх функцій або
надання послуг АТ «Креді Агріколь Банк» відповідно до укладених між Компанією та АТ «Креді Агріколь
Банк» договорів;

✓

підтверджую отримання в дату підписання цього документу письмового повідомлення про мої права,
мету збору та обробки персональних даних про мене, а також інформацію про осіб, яким можуть бути
передані для обробки мої персональні дані;

✓

Компанія має право обробляти персональні дані про мене безстроково;

✓

даю згоду на передачу, зберігання, використання та поширення через Бюро кредитних історій інформації,
щодо себе та згоду ТОВ «Українське бюро кредитних історій», код ЄДРПОУ 33546706, Приватному акціонерному
товариству «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» код ЄДРПОУ 33691415 на збір, зберігання і
використання інформації з інших джерел, яка впливає на можливість виконання моїх зобов'язань відповідно
до ст. 9, ст. 11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», а так само на
доступ і отримання своєї кредитної історії в ТОВ «Українське Бюро кредитних історій», ПАТ «Перше
всеукраїнське бюро кредитних історій» у порядку, передбаченому ст.11 Закону України «Про організацію
формування та обігу кредитних історій» та відповідно до Закону України «Про захист персональних
даних». А також згоден з тим, що в разі неналежного виконання своїх зобов'язань ТОВ «Українське бюро
кредитних історій», ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», де буде зберігатись і оброблятися
моя кредитна історія, розмір фінансової відповідальності ТОВ «Українське бюро кредитних історій»,
ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» перед мною обмежується розміром, що вказаний в
договорі про надання інформаційних послуг, укладеним між Лізинговою компанією, та ТОВ «Українське
бюро кредитних історій», ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій».
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРАВА
На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» повідомляємо, що персональні дані
про Вас стають складовою частиною бази персональних даних «Клієнти» Товариства з обмеженою відповідальністю
«Віннер Лізинг» (надалі іменується – Компанія).
Метою отримання Ваших персональних даних є необхідність забезпечення в майбутньому реалізації прав
та обов’язків як Ваших, так і Компанії, що випливають із Закону України «Про захист персональних даних», інших
актів законодавства, укладеного з Вами договору чи ініційованого Вами правочину.
Повідомляємо, що Закон України «Про захист персональних даних» наділяє Вас правами, що дозволяють
Вам:
1)

знати про місцезнаходження вищевказаної бази персональних даних Компанії, яка містить персональні
дані про Вас, її призначення та найменування, місцезнаходження Компанії та місцезнаходження
розпорядника цієї бази, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим
Вами особам, крім випадків, встановлених законом;

2)

отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про
третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

3)

на доступ до Ваших персональних даних, що містяться у вказаних базах персональних даних;

4)

отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків,
передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у базі персональних
даних, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;

5)

пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами
державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених
законом;

6)

пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних Компанією та
розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7)

захищати Ваші персональні дані від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у
зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також захищати від
надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять Вашу честь, гідність та ділову репутацію;

8)

звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9)

застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних
даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час
надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.
Вважаємо за необхідне повідомити Вам також, що персональні дані про Вас можуть бути передані
відповідним органам або особам на підставах, передбачених законом, та/або в зв’язку з реалізацією прав та
обов’язків у сфері відносин між нами чи сферах інших відносин, що складатимуться відповідно до чинного
законодавства та/або умов договорів, укладених відповідно до закону, інших правочинів, і зокрема
-

податковим органам;

-

органам та суб’єктам господарювання, які проводять чи проводитимуть перевірки діяльності Компанії або
реалізуватимуть вимоги закону чи умови договору, укладеного з Компанією відповідно до чинного
законодавства;

-

іншим особам чи органам у сфері реалізації прав та обов’язків Вас як споживача, та Компанії.

Інформація про особу, яка подає цю Заявку від імені Заявника:
ПІБ (повністю):
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печатка у разі наявності:
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Директору
ТОВ "ВІННЕР ЛІЗИНГ"

У зв'язку з наміром укласти з ТОВ "ВІННЕР ЛІЗИНГ" договір фінансового лізингу, я (ми) засвідчую (засвідчуємо) наступне:
1. Мене (нас) попереджено про валютні ризики, що впливатимуть на договір фінансового лізингу, у зв'язку з чим засвідчую (засвідчуємо) наступне:
- я (ми) ознайомився (ознайомилися) із формою (шаблоном) примірного договору фінансового лізингу, за яким мною (нами) буде укладено з ТОВ "ВІННЕР ЛІЗИНГ"
відповідний договір;
- всі умови Договору мені (нам) зрозумілі та я (ми) вважаю (вважаємо) їх справедливими та прийнятними для мене (нас);
- мені (нам) повідомлено про те, що по всіх грошових зобов'язаннях за укладеними Договорами з ТОВ "ВІННЕР ЛІЗИНГ" буде встановлено еквівалент зобов'язань в
іноземній валюті. Це означає, що у випадку зміни курсу іноземної валюти до гривні, розміри платежів у гривні будуть коригуватися пропорційним чином;
- мені (нам) відомо про те, що розрахунок платежів в гривні за Договором буде здійснюватись з використанням курсу гривні до евро/ доллару США (в залежності від того,
як встановлено в Договорі): для валюти евро, визначений на сайті - https://winner.ua/currency-archive, для валюти долар США - визначений на сайті:
https://mgmotor.com.ua/currency-archive
2. Мені (нам) надано та зрозуміло наступний наочний приклад зміни щомісячного лізингового платежу в залежності від зміни курсу гривні до іноземної валюти:

Наочний приклад зміни розміру періодичних платежів у випадку зміни офіційного курсу гривні до іноземної валюти
Графік покриття витрат та виплати лізингових платежів згідно Договору (План відшкодування):
Курс на дату укладання договору
31,65
Дата оплати

Відшкодування вартості
Відшкодування вартості
об’єкта лізингу, гривень з об’єкта лізингу, еквівалент в
ПДВ
Євро з ПДВ

Винагорода лізингодавця
Проценти, еквівалент в євро
без ПДВ

Комісії, еквівалент в євро без
ПДВ

Графа 5

Графа 6

Загалом платіж,
еквівалент в Євро

Графа 1

Графа 2

Графа 3

1

30.09.2021

181 490,00

5 734,28

600,45

537,26

6 872,00

2

31.10.2021

183 002,41

5 782,07

552,67

537,26

6 872,00

3

30.11.2021

184 527,43

5 830,25

504,48

537,26

6 872,00

4

31.12.2021

186 065,16

5 878,84

455,90

537,26

6 872,00

5

31.01.2022

187 615,71

5 927,83

406,91

537,26

6 872,00

6

28.02.2022

189 179,17

5 977,22

357,51

537,26

6 872,00

7

31.03.2022

190 755,66

6 027,04

307,70

537,26

6 872,00

8

30.04.2022

192 345,29

6 077,26

257,47

537,26

6 872,00

9

31.05.2022

193 948,17

6 127,90

206,83

537,26

6 872,00

10

30.06.2022

195 564,41

6 178,97

155,77

537,26

6 872,00

11

31.07.2022

197 194,11

6 230,46

104,27

537,26

6 872,00

12

31.08.2022

198 837,39

6 282,38

52,35

537,26

6 872,00

72 054,50

3 962,32

Всього

Графа 4

2 280 524,93

Графа 7

82 463,99

Лізингові платежі сплачуються після передачі Об’єкту лізингу у користування Лізингоодержувачу відповідно до Плану відшкодування та включають в себе:
а) Відшкодування Вартості Об’єкту лізингу за відповідний період (графа 3 Плану відшкодування) зміні не підлягає
б) Проценти та комісії ВІННЕР за відповідний період, які є такими, що змінюється, та розраховується як різниця між сумою «Загалом платіж, еквівалент в Євро» за
відповідний період (графа 7) та перерахований в гривню за курсом, що визначений цим Договором на дату платежу (графа 2), та сумою «Відшкодування вартості
Об’єкту лізингу , гривень з ПДВ» за відповідний період (графа 3).
с) Відшкодування Вартості Об’єкту лізингу, проценти та комісії ВІННЕР сплачуються в національній валюті України (гривні), за Курсом валюти еквівалента на дату сплати
відповідного платежу.

Зміни щомісячного лізингового платежу в залежності від зміни курсу гривні до іноземної валюти
Поточний курс

Дата оплати

Валюта

Відшкодування вартості
Відшкодування вартості
об’єкта лізингу, гривень з об’єкта лізингу, еквівалент в
ПДВ
Євро з ПДВ

Винагорода лізингодавця

Проценти, еквівалент в євро
без ПДВ
Розрахунок щомісячного лізингового платежу на 30.09.2021 за курсом на дату укладання договору - 31.65 евро/грн

31,65

Комісії, еквівалент в євро без
ПДВ

30.09.2021

Евро

181 490,00

5 734,28

600,45

537,26

30.09.2021

Грн

181 490,00

181 490,00

19 004,37

17 004,39

31,65

31,65

31,65

Курс
* розмір платежу складає еквівалент 2 054.29 евро (за курсом договору - 217 498.77 грн)

Загалом платіж,
еквівалент в Євро

6 872,00
217 498,77
31,65

Розрахунок щомісячного лізингового платежу на 30.09.2021 за поточним курсом на дату платежу у випадку падіння курсу - 30.00 евро/грн
30.09.2021

Евро

181 490,00

5 734,28

600,45

537,26

30.09.2021

Грн

181 490,00

181 490,00

13 020,09

11 649,88

Курс
31,65
21,68
* розмір платежу складає еквівалент 2 054.29 евро (206 159.97 грн за поточним курсом проти 217 498.77 за курсом підписання договору)

21,68

30,00

6 872,00
206 159,97
30,00

Розрахунок щомісячного лізингового платежу на 30.09.2021 за поточним курсом на дату платежу у випадку зростання курсу - 33.00 евро/грн
30.09.2021

Евро

181 490,00

5 734,28

600,45

537,26

30.09.2021

Грн

181 490,00

181 490,00

23 900,61

21 385,36

Курс
31,65
39,80
* розмір платежу складає еквівалент 2 054.29 евро (226 775.96 грн за поточним курсом проти 217 498.77 за курсом підписання договору)

39,80

33,00

6 872,00
226 775,96
33,00

Розрахунок щомісячного МІНІМАЛЬНОГО лізингового платежу на 30.09.2021 за поточним курсом на дату платежу *

26,00

30.09.2021

Евро

181 490,00

5 734,28

30.09.2021

Грн

181 490,00

181 490,00

600,45
1,00

537,26

6 872,00
181 491,00

Курс
31,65
0,00
26,41
* Щомісячний Мінімальний розмір процентів та комісій не може бути меншим, ніж одна гривня.
Розмір щомісячного Лізингового платежу не може бути менший, ніж сума відшкодування вартості Об’єкту лізингу за відповідний період та Мінімального розміру процентів та комісій.

Враховуючи вищевикладене, я (ми) повідомляю (повідомляємо) про усвідомлення всіх валютних ризиків, пов'язаних з укладанням мною (нами) Договору, в тому числі
тих, що зазначені вище, та повідомляю (повідомляємо), що приймаю (приймаємо) ці ризики на себе та вважаю (вважаємо), що зростання курсу гривні до іноземних
валют, яке може відбутися в майбутньому, не є та не буде підставою для зміни чи невиконання мною (нами) Договору та гарантую (гарантуємо) виконання взятих на себе
зобов'язань своечасно та в повному обсязі.
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