DOTAZNÍK KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI
Pečlivým vyplněním dotazníku nám umožníte seznámit se s Vámi tak, abychom Vám mohli v budoucnu
nabízet služby a finanční produkty přesně adaptované na potřeby Vaše a Vašich klientů.
Obchodní firma/jméno a příjmení dle ŽR/OR (dále jen „prodejce“): …………………………………………………………...
Adresa sídla/místa podnikání: ……………………………………………………………………………………………………...
Jméno, příjmení a r.č. podnikatele-FO nebo osoby/osob oprávněných jednat za PO OR, včetně funkce v PO:
………………….................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
………………………………………………….… IČO: ………………………………… DIČ: …...…………….……………...
Jméno, příjmení (funkce) kontaktní osoby pro Banku: ………………….....................................................................
..............………………..……..… Tel.: ………………………….… E-mail: ………….…………………………………............
Název prodejny/sítě: ……………………………………………………………………………………E-shop:  ANO  NE
Adresa prodejny: ………………………………………………………………………………………………………...................
V případě více prodejen/sítě uveďte jejich adresu, kontaktní osobu, telefon a e-mail na zvláštní list/přílohu dotazníku.

Telefon: ……….…………….…. Mobil: …………...…….…………..
E-mail: ……………………………………………..………………....... www: ..…………..…….………………………........
Nabízené zboží: ……………………..……..……………………………………..……………………………………….............
Obchodní obrat za předchozí rok: …………………....…… Kč

Umožňujete nyní nákup na splátky:  ANO  NE

Spolupracující finanční společnosti: ………................................................... Obrat z prodeje na splátky: …………… Kč
Plánovaný obrat z prodeje na splátky poskytnuté Bankou: ……………………. Kč
PROHLÁŠENÍ A SOUHLAS PODNIKATELE-FO NEBO OSOBY/OSOB OPRÁVNĚNÝCH JEDNAT ZA PO:
Souhlasím s tím, aby BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dále jen „Banka“):
 ověřila údaje uvedené v dotazníku u třetích osob  ANO  NE;
 získala informace o mé důvěryhodnosti, které jsou nutné k posouzení uvedené žádosti, a to z veřejně přístupných registrů  ANO  NE;
 pořídila a uchovávala úplnou kopie mého dokladu totožnosti  ANO  NE;
 získala informace o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce (zahrnující informaci o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších
závazků), které jsou nutné k posouzení žádosti o uzavření smlouvy o spolupráci a to z negativní databáze vedené Sdružením SOLUS, zájmovým
sdružením právnických osob, IČO 69346925 (www.solus.cz), jehož je Banka členem  ANO  NE
Tyto souhlasy uděluji na dobu trvání účinnosti příslušné smlouvy o spolupráci a na dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv správce osobních
údajů; v případě jejího neuzavření na dobu tří měsíců od podpisu dotazníku.
Beru na vědomí, že Banka zpracovává mnou uvedené osobní údaje zejména za účelem uzavření a plnění smlouvy o spolupráci, a to manuálně i
automatizovaně. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů a ochraně
bankovního tajemství, který najdete na www.hellobank.cz
SOUHLAS S DOTAZEM DO REGISTRU TŘETÍCH STRAN
Souhlasím s tím, aby Banka získala informace o mé bonitě a důvěryhodnosti (zahrnující zejména informaci o povaze a rozsahu případného
porušení dřívějších závazků či smluvních povinností), které jsou nutné k posouzení jeho žádosti o uzavření smlouvy o spolupráci, přehodnocení
jeho bonity a důvěryhodnosti v průběhu smluvního vztahu nebo posouzení jím obstarávaného obchodu, a to z Registru třetích stran sdružení
SOLUS (www.solus.cz), jehož je Banka členem  ANO  NE.

Jméno a příjmení oprávněné osoby/osob: ………………………………………………………………….……………………
Datum: …………………………… Podpis oprávněné osoby/osob: ………………………………………………..…………..
(razítko):

