
Klient:

Název firmy:

IČO:

Sídlo firmy:                      PSČ:         Platné od:

Kontaktní adresa:                      PSČ:          Platné od:

Provozovna:                      PSČ:          Platné od:

Telefon:                       Mobilní telefon:

E-mail:

Jméno a příjmení                     Adresa bydliště                      Datum narození       Statutár2)      Cizinec3)     PEP4)

Titul, jméno a příjmení:           Rodné číslo:          Číslo OP:

E-mail:             Tel.:

Titul, jméno a příjmení:           Rodné číslo:          Číslo OP:

E-mail:             Tel.:

Datum založení firmy:

DIČ:

Klient je povinen uveřejňovat v registru smluv:

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Skutečný majitel/ fyzická osoba, za kterou se obchod provádí1)

Uveďte všechny skutečné majitele Klienta. V případě, že Klient obchod neprovádí pro sebe, ale pro jinou fyzickou osobu, uveďte její údaje.

dále jen „Osoba zastupující Klienta nebo avalistu“

V případě, že je skutečných majitelů více, další skuteční majitelé jsou uvedeni v Příloze č. 2 k tomuto dokumentu.

Osoba/osoby uzavírající smlouvu (statutár, zmocněnec, opatrovník, zákonný zástupce)

(dále jen „Smlouva“)

Avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouvě č.:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE K FINANCOVÁNÍ 
VOZIDLA – PRÁVNICKÁ OSOBA

IBAN:  Ano             Ne

Název banky:           Číslo účtu:

Majitel účtu:

Bankovní spojení



Finanční údaje
Typ účetnictví: Jednoduché:       Podvojné:

Aktiva nebo majetek celkem:

Zisk před zdaněním celkem:                       od:        do:

Tržby celkem:                        od:        do:

Pohledávky po lhůtě splatnosti:

Závazky nebo cizí zdroje celkem:

1) Skutečným majitelem se rozumí: 
   a)  skutečný majitel podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, tj. každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo 

právní uspořádání ve smyslu § 4 uvedeného zákona, nebo 
  b) fyzická osoba, za kterou se obchod provádí.

2)    Statutárem se rozumí osoba ve vrcholném vedení právnické osoby ve smyslu § 2 písm. g) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, tj.: každá fyzická osoba, která zajišťuje 
každodenní nebo pravidelné řízení výkonu činností právnické osoby, jako je obchodní vedení, a při tom je 

 1. členem statutárního orgánu právnické osoby nebo osobou v obdobném postavení nebo zastupuje právnickou osobu v tomto orgánu, nebo
 2.  přímo podřízena statutárnímu orgánu právnické osoby nebo jeho členovi. (pozn. pole „Statutár“ se vyplní v případě, že se za skutečného majitele považuje osoba nebo osoby dle  

§ 5 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (viz textace ustanovení výše pod bodem 1).

3)  Cizincem se dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, rozumí: fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, 
včetně občana Evropské unie.

4)  Politicky exponovanou osobou se dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, rozumí:
 a)  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,

 b)   fyzická osoba, která je
   1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
  2.  společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je  

v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
  3.  skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Základní údaje k financování vozidla - právnická osoba

Zdroj majetku
Zdroj příjmů, ze kterých klient bude hradit splátky finančního produktu: 

 Vlastní úspory Kapitálové příjmy (dividendy, podíl na zisku, výnos z cenných papírů, úroky apod.)

 Příjmy ze zaměstnání a jiné závislé činnosti Cizí zdroje (půjčka, úvěr apod.)

 Příjmy z podnikání Příjmy z grantů, dotací, subvencí a darů

 Příjmy z nájmu Příjmy z veřejných rozpočtů 

 Důchod a jiné dávky Jiné – 



PROHLÁŠENÍ
Podpisem tohoto dokumentu Klient nebo avalista prohlašuje pro účely uzavření smlouvy se společností ŠkoFIN s.r.o., IČO: 45805369, se sídlem na 
adrese Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. C 11881 (dále jen 
„Společnost“), že:

•  Klient nebo osoba zastupující Klienta nejedná za třetí osobu, která by nebyla uvedena v seznamu skutečných majitelů/fyzických osob, za které se 
obchod provádí (uvedených v tabulce výše, popř. v samostatné příloze), ani její jednání nesměřuje k zakrytí jednání jiné osoby (zejména PEP);

•  vyjma osob skutečných majitelů uvedených Klientem v tomto prohlášení neexistují žádné jiné osoby, které by v konečném důsledku vlastnily 
nebo kontrolovaly Klienta;

• účelem a zamýšlenou povahou obchodního vztahu se Společností je financování vozidla pro účely zajištění činnosti Klienta;
• Klient vyvíjí ekonomickou činnost;
• Klient není nespolehlivým plátcem DPH;
•  Klient, jeho zástupce, skutečný majitel Klienta, osoba v řídící a vlastnické struktuře Klienta nebo osoba, kterou Klient ovládá, není osobou, vůči 

níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o mezinárodních sankcích ani proti němu není uplatňována žádná sankce ze strany EU nebo 
kterékoli členské země EU;

•  Klient, jeho zástupce, skutečný majitel Klienta, osoba v řídící a vlastnické struktuře Klienta nebo osoba, kterou Klient ovládá, není osobou usaze-
nou v zemi, kterou lze na základě rozhodnutí Evropské komise či z jiného důvodu považovat za vysoce rizikovou;

•  Klient bere na vědomí, že oznámení osob v postavení PEP je rozhodující okolností pro uzavření smluvního vztahu se Společností a že je povinen 
Společnosti tuto okolnost oznámit a poskytnout jí další informace k postavení uvedených osob jako PEP;

• Klient v uplynulých 5 letech neučinil žádné jednání, které by směřovalo k legalizaci výnosů z trestné činnosti či financování terorismu;
• Klient v případě uzavření smlouvy se Společností obratem oznámí Společnosti každou změnu jím uvedených údajů;
• veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Klient prohlašuje, že je-li subjektem, jehož smlouvy musí být zveřejněny dle zákona č 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), zajistí takové zveřejnění 
Klient, a to bezodkladně nedohodne-li se Společnost s Klientem jinak.

Společnost bude zpracovávat informace o Klientovi nebo avalistovi včetně osobních údajů fyzických osob souvisejících s Klientem nebo avalistou, 
které jsou uvedeny v tomto formuláři, a to předně za účelem posouzení bonity a platební morálky Klienta nebo avalisty, za účelem uzavření 
Smlouvy a plnění povinností vyplývajících z právního vztahu založeného Smlouvou a plnění povinností, které Společnosti stanoví obecně závazné 
právní předpisy.

Osoba zastupující Klienta nebo avalistu podpisem tohoto prohlášení potvrzuje, že bere na vědomí, že neúplné nebo nepravdivé vyplnění tohoto 
formuláře může být důvodem neuzavření smlouvy ze strany Společnosti; v případě, že smlouva bude uzavřena, může být důvodem pro její 
ukončení ze strany Společnosti.

Klient nebo avalista dále prohlašuje a zaručuje, že pokud Společnosti v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy poskytuje osobní údaje fyzických 
osob, získal Klient nebo avalista předem od těchto osob výslovný souhlas s předáním jejich osobních údajů Společnosti a s následným zpracováním 
jejich osobních údajů Společností pro účely stanovené v tomto prohlášení, kromě takových osobních údajů, kdy získání souhlasu není třeba, neboť 
jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

Osoba zastupující Klienta nebo avalistu podpisem tohoto prohlášení potvrzuje, že bere na vědomí, že Společnost v souvislosti se zpracováním 
údajů o Klientovi nebo avalistovi ve stejném rozsahu může zpracovávat také její osobní údaje, které jsou především uvedené v tomto formuláři, 
včetně rodného čísla, pořídit kopii jejího dokladu totožnosti a zpracovávala také vyobrazení její podoby obsažené na dokladu totožnosti.

Bližší informace o tom, jak společnost ŠkoFIN zpracovává osobní údaje fyzických osob, je možné zjistit na internetových stránkách www.vwfs.cz/
privacy.



Poskytnutím e-mailové adresy či telefonního čísla Klient souhlasí, aby s ním Společnost v souvislosti s jeho žádostí o uzavření smlouvy a dále po 
celou dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu uzavřeného mezi nimi, komunikovala prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Společnost 
je oprávněna zasílat Klientovi veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace, která může obsahovat osobní údaje osob zastupujících Klienta, 
jakož i Klienta  informovat či s ním jinak komunikovat pomocí prostředků komunikace na dálku (tzn. emailem a/nebo telefonem včetně zasílání 
SMS). Společnost si však dovoluje upozornit, že plné zabezpečení zpráv posílaných e-mailem nemůže zajistit. Klient bere v úvahu, že i přes veškeré 
úsilí Společnosti, mohou být data, a tedy i osobní data osob zastupujících Klienta, včetně kopií osobních dokladů, obsažená v e-mailu infikována 
viry, zachycena, ztracena nebo poškozena. Společnost proto doporučuje, aby si Klient ověřil, že je jeho e-mailový účet dostatečně zabezpečen, 
případně aby si jej sám zabezpečil řádným softwarem. V případě telefonické komunikace se Společností bude takovýto telefonní hovor nahráván 
pro účely zdokumentování projevu vůle Klienta. Nahrávka telefonního hovoru může být Společností uchována po dobu až 4 let. Pokud by Klient 
neměl zájem o způsob komunikace prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smluvních záležitostech, může kontaktovat Společnost 
a informovat ji o tom, popřípadě tento nesouhlas může vyjádřit rovnou zde, zaškrtnutím tohoto políčka: 

NESOUHLASÍM s komunikací pomocí prostředků umožňující komunikaci na dálku (e-mailem, telefonem). 

V takovém případě bude Společnost s Klientem nadále komunikovat v rámci smluvních záležitostí prostřednictvím Klientovy kontaktní poštovní 
adresy, případně jiným způsobem, který Klient dobrovolně a prokazatelně zvolí.

a) zasílání obchodních sdělení bez souhlasu: Společnost je i bez souhlasu Klienta oprávněna zasílat Klientovi v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 
Sb., o  některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, obchodní sdělení týkající se obdobných služeb Společnosti, 
které se podobají těm, které Společnost Klientovi poskytuje nebo v minulosti poskytovala (přímý marketing) na adresu, emailovou adresu, 
prostřednictvím SMS na telefonní číslo adresáta nebo jiným způsobem s využitím elektronického kontaktu adresáta a to, pokud daný adresát 
předem nevyjádří svůj nesouhlas s tímto marketingovým oslovováním. Tento požadavek (na neoslovování s jakýmikoliv marketingovými nabídkami) 
je Klient oprávněn vyslovit kdykoliv v průběhu smluvního vztahu i po jeho skončení, a to prostřednictvím kontaktních údajů Společnosti, popř. 
tento nesouhlas můžete vyjádřit rovnou zde, zaškrtnutím tohoto políčka: 

NESOUHLASÍM se zasíláním obchodních sdělení Společnosti týkajících se obdobných služeb, které jsou předmětem smluvního vztahu  
mezi Klientem a Společností.

b) zasílání obchodních sdělení se souhlasem: Společnost je oprávněna zaslat Klientovi obchodní sdělení a to včetně nabídky jakýchkoliv jejích dalších 
služeb i těch, které přímo nesouvisejí se smlouvou, jakož i nabídky služeb osob Propojených a/nebo s ní jinak spolupracujících, pokud jí k tomu 
Klient udělil souhlas. Odmítnutí udělení tohoto souhlasu ze strany Klienta nemá žádný vliv na možnost uzavření smlouvy. Seznam spolupracujících 
společností naleznete na adrese: http://www.vwfs.cz/content/dam/bluelabel/valid/www-vwfs-cz/dokumenty-ke-stazeni/ostatni-dokumenty-
ke-stazeni/seznam-spolupracujicich-spolecnosti.pdf” www.vwfs.cz/content/dam/bluelabel/valid/www-vwfs-cz/dokumenty-ke-stazeni/ostatni-
dokumenty-ke-stazeni/seznam-spolupracujicich-spolecnosti.pdf.

 SOUHLASÍM se zasíláním obchodních sdělení Společnosti (i těch, které se nepodobají a nesouvisí s těmi, které mi Společnost již poskytuje 
nebo poskytovala) a rovněž souhlasím se zasíláním obchodních sdělení ze strany Společnosti, které jsou nabídkami Propojených nebo s ní 
jinak spolupracujících osob.

c) nabízení pojištění; Odmítnutí udělení tohoto souhlasu nemá žádný vliv na možnost uzavření Smlouvy.

SOUHLASÍM s  předáním výše uvedených kontaktních údajů Klienta pojišťovnám, se kterými spolupracuje Společnost, za účelem nabídky 
pojištění.

SOUHLASÍM s tím, aby Klientovi v souvislosti s nabídkou pojištění byly poskytnuty informace dle § 90 Zákona o distribuci pojištění a zajištění 
namísto v listinné podobě prostřednictvím internetové stránky.

KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A NABÍDEK POJIŠTĚNÍ

http://www.vwfs.cz/content/dam/bluelabel/valid/www-vwfs-cz/dokumenty-ke-stazeni/ostatni-dokumenty-ke
http://www.vwfs.cz/content/dam/bluelabel/valid/www-vwfs-cz/dokumenty-ke-stazeni/ostatni-dokumenty-ke
http://www.vwfs.cz/content/dam/bluelabel/valid/www-vwfs-cz/dokumenty-ke-stazeni/ostatni-dokumenty-ke


V Dne V Dne
Potvrzuji, že jsem ověřil/a totožnost osoby podepisující tento dokument.                                          Prohlašuji, že veškeré údaje v tomto dokumentu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Podpis obchodníka                                                                         Podpis osoby jednající za Klienta nebo avalistu

Kontaktní údaje
Společnost ŠkoFIN s.r.o. lze kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce www.vwfs.cz (prefero-
vaný kontakt), kde je také možné uplatnit veškerá práva Subjektů údajů. Další kontaktní údaje:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Společnosti je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

e-mailová adresa:  klient@vwfs.cz

telefonní číslo:  +420 224 992 410

poštovní adresa:  Evropská 866/63, 160 00 Praha 6

e-mailová adresa:  DPO@vwfs.cz

poštovní adresa:  zasílejte „k rukám DPO“ na adresu Evropská 866/63, 160 00 Praha 6
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