
POPTÁVKOVÝ LIST (SPOTŘEBITEL)

Počet osob žijících ve společné domácnosti
Nezaopatřené dítě 0–6 let: Nezaopatřené dítě 7–15 let:
Nezaopatřené dítě 16–26 let: Ostatní osoby v domácnosti:

Je proti Vám vedena exekuce?: Ano Ne
Je proti Vám zahájeno insolvenční řízení?: Ano Ne

1) Údaje o žadateli

3) Volba produktu

Žadatel Cizinec
Jméno a příjmení:
Rodné číslo / Datum narození (cizinec):
Trvalé bydliště:
Kontaktní adresa:
Číslo běžného účtu:
Číslo OP/pasu:
Rodinný stav:
Telefon/Mobil: E-mail:
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Bonita spotřebitele
Typ hlavního příjmu: Mzda Důchod Mateřská Zahraniční příjem

Renta Pronájem nemovitosti Jiné – jaké:
Zaměstnavatel:
IČO: Telefon:
Jste ve zkušební lhůtě?: Ano Ne Jste ve výpovědní lhůtě?: Ano Ne
Máte pracovní poměr 
na dobu neurčitou?: Ano Ne na dobu určitou?: Ano Ne uveďte do:

Měsíční čistý příjem: Kč
Typ jiného čistého příjmu: ve výši: Kč
Měsíční čistý příjem manžela/ky: Kč
Měsíční výdaje domácnosti: Kč
Máte půjčku, úvěr, leasing, jiné závazky?: Ano Ne
Aktuální hodnota nesplaceného dluhu: Kč
Měsíční splátky všech půjček: Kč

      Kredit               Genio                Garant               Operativní leasing                                                                                               
Částka poskytnutá ze zdrojů žadatele vč. DPH: Kč
Délka smlouvy (měsíců):
Poslední splátka vč. DPH: Kč

Značka, typ předmětu:
Předběžná cena (vč. DPH): Kč
Předmět financování k dodání dne (vyplní prodejce):
Roční proběh kilometrů:

2) Údaje o financovaném předmětu             Nové                   Ojeté                   Osobní                   Užitkové
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Pravidelná údržba a opravy běžného opotřebení Silniční asistenční služba
Zimní/letní pneu + výměna, uskladnění Tankovací karta

5) Správa vozidla                   Ano                     Ne

V případě, že zaškrtnete Ano, pak následně zvolte konkrétní parametry správy vozidla

Spotřebitel

U úvěrových produktů je standardně požadováno zajištění v podobě uzavření smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnic-
kého práva podle § 2040 a násl. občanského zákoníku ČR, na základě které klient převede vlastnické právo k financo-
vanému předmětu Toyota Financial Services Czech s.r.o. k zajištění všech peněžitých dluhů klienta z úvěrové smlouvy 
a dalších smluv uzavřených v souvislosti s úvěrovou smlouvou a uvedených ve všeobecných podmínkách, případně 
doplňkových podmínkách, které jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy.

V případě, že Toyota Financial Services Czech s.r.o. bude sjednávat pojištění předmětu, tak veškerá pojištění předmětu 
(např. havarijní pojištění i pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla) budou sjednány u jedné pojiš-
ťovny. V případě, že Toyota Financial Services Czech s.r.o. bude sjednávat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem vozidla, tak bude toto pojištění sjednáno s minimálním limitem pojistné hranice 50 milionů Kč pro věcné škody 
a ušlý zisk a s minimálním limitem pojistné hranice 50 milionů Kč pro újmy na zdraví a usmrcení.

Pojištění: Ve splátkách Individuálně
Pojišťovna: Allianz Kooperativa Jiná (uveďte):
Pojistný produkt (pojištění odpovědnosti):
Pojistný produkt (havarijní pojištění):
Spoluúčast: 1% (min. 1 000 Kč) 5% (min. 5 000 Kč) 10% (min. 10 000 Kč)

4) Volba pojištění předmětu

6)  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely Toyota Financial Services Czech s.r.o.  
se sídlem Bavorská 2662/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 65413261 (dále také jen „TFSCZ“)

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, které jsem uvedl/a v tomto poptávkovém listu (dále také jen „poptávkový list“), jakož 
i osobní údaje, které uvedu při případném uzavření smlouvy na konkrétní produkt s TFSCZ (dále také jen „smlouva“) nebo  
v souvislosti s touto smlouvou po dobu její účinnosti, a to konkrétně: 
• mé jméno a příjmení, datum narození/rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, identifikace mého bankov-

ního účtu, adresa trvalého bydliště, adresa pro doručování, adresa místa podnikání, telefon, fax, e-mail, 
• údaje týkající se mých majetkových a výdělkových poměrů a údaje o plnění mých povinností ze smlouvy, byly zpracovává-

ny TFSCZ jako správcem, a to automatizovaně i jinými prostředky, přičemž zpracováním se rozumí: 
• získávání mých osobních údajů z poptávkového listu, smlouvy či veškeré dokumentace se smlouvou související, 
• ukládání mých osobních údajů na elektronické nosiče informací, jakož i ve spisech TFSCZ a v archívu TFSCZ, 
• třídění mých osobních údajů v elektronických databázích TFSCZ, 
• předávání mých osobních údajů níže uvedeným třetím osobám, včetně předávání do zahraničí, úprava mých osobních 

údajů v případě jejich změny, uchovávání, skladování a blokování mých osobních údajů a likvidace mých osobních úda-
jů po uplynutí níže uvedené doby. 

Souhlasím s tím, aby mé shora uvedené osobní údaje byly zpřístupněny těmto třetím osobám: 
• všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou na základě obchodních vztahů s TFSCZ a společností Toyota Central Europe 

Kft. součástí dealerské sítě Toyota a Lexus (dále jen „dealer, dealeři“), 
• společnostem Toyota Central Europe Kft., Toyota Central Europe – Czech s.r.o., TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) 

PLC, Toyota Motor Europe NV/SA a Toyota Motor Corporation, 
• pojistiteli, který na základě pojistné smlouvy pojišťuje vozidlo/předmět, které mi bylo TFSCZ financováno či poskytnuto do 

užívání na základě uzavřené smlouvy, přičemž pojištěním vozidla/předmětu se rozumí jakékoli jeho pojištění (např. pojiš-
tění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla či pojištění havarijní); dále veškerým osobám podílejícím se na 
procesu uzavírání pojistné smlouvy s pojistitelem, tj. zejména makléřům,

• pojistiteli, který na základě pojistné smlouvy pojišťuje moji schopnost splácet peněžité dluhy vůči TFSCZ vyplývající  
z uzavřené smlouvy (soukromé životní a neživotní pojištění); dále veškerým osobám podílejícím se na procesu uzavírání 
pojistné smlouvy s pojistitelem, tj. zejména makléřům, 

• osobě zmocněné TfSCZ k vymáhání práv a plnění z uzavřené smlouvy v případě jejího porušení z mé strany, 
• marketingovým agenturám v ČR i v zahraničí, které na základě smluvního vztahu provádějí pro TFSCZ průzkum trhu  

a spokojenosti zákazníků, 
• právnické či fyzické osobě, která na základě smluvního vztahu s TFSCZ zajišťuje povinnou archivaci dokumentů v soula-

du s obecně závaznými právními předpisy.
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Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za těmito účely: 
• plnění mých povinností a povinností TFSCZ ze smlouvy, pokud bude uzavřena, 
• plnění povinností TFSCZ stanovených obecně závaznými právními předpisy, 
• nabízení produktů TFSCZ (finanční a operativní leasing, úvěr), nabízení vozidel/jiných předmětů, nabízení pojištění, 
• sjednání pojištění jako je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, pojištění havarijní, jiné pojištění 

vozidla/předmětu a případně též soukromé životní a neživotní pojištění, a plnění práv a povinností z pojistné smlouvy 
• průzkum trhu a zjišťování mé spokojenosti jako zákazníka se službami poskytovanými TFSCZ a dealery, 
• vypracovávání statistik a vyhodnocování statistických dat.

V případě, že nedojde mezi mnou a TFSCZ k uzavření smlouvy, souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly TFSCZ zpraco-
vávány po dobu 6 měsíců ode dne vystavení z mé strany poptávkového listu TFSCZ. 

V případě, že dojde mezi mnou a TFSCZ k uzavření konkrétní smlouvy, souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly TFSCZ 
zpracovávány po dobu 10 let ode dne vystavení z mé strany poptávkového listu TFSCZ. 

Jsem si vědom skutečnosti, že poskytnutí mých shora uvedených osobních údajů TFSCZ je dobrovolné. 

Jsem si vědom svých práv zakotvených v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpi-
sů, tj. především: 
• práva přístupu k mým osobním údajům zpracovávaným TFSCZ jako správcem tj. podání informace o zpracování mých 

osobních údajů, 
• práva požadovat vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že zpracování mých osobních údajů TFSCZ nebo 

jiným subjektem, jemuž byly mé osobní údaje zpřístupněny, bude dle mého názoru  
v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména v případě, budou-li mé 
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování; odstraněním vzniklého stavu se rozumí zejména blokování 
mých osobních údajů, jejich oprava, doplnění nebo likvidace, 

• práva obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů a 
• práva požadovat náhradu případné majetkové i nemajetkové újmy podle předpisů práva občanského.

7) Souhlas se zpracováním osobních údajů a použitím rodného čísla pro účely NRKI

V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy mezi mnou a spol. Toyota Financial Services Czech s.r.o., se sídlem Bavorská 
2662/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 65413261 (dále také jen „smlouva“) uvedené v tomto poptávkovém listu souhlasím 
s tím, aby Toyota Financial Services Czech s.r.o. za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé 
osobní údaje, včetně mého rodného čísla (dále také jen „osobní údaje“), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvede-
ných v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací 
(dále také jen „Informační Memorandum“). 

Účelem zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu je: (i) vytvoření souboru informací v rámci Nebankov-
ního registru klientských informací (dále také jen „NRKI“) vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce  
a jeho pravidelná aktualizace, (ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o mé bonitě, důvěryhod-
nosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze 
strany oprávněných uživatelů NRKI, a (iii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního 
registru klientských informací (dále také jen „BRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i 
opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI. 
Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a způsob, rozsah a podmínky vzájemné-
ho informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce uděluji na dobu 6 měsíců ode dne 
jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Toyota Financial Services Czech s.r.o. byla nebo bude uzavřena smlouva, uděluji 
tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých mých finančních povinností (dluhů)  
z uzavřené smlouvy, pokud tyto povinnosti (dluhy) zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku 
smlouvy, pokud finanční povinnosti (dluhy) ze smlouvy zaniknou jinak.

Před podpisem tohoto souhlasu jsem se seznámil(a) s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o mých 
právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů 
NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před podpisem tohoto souhlasu jsem rovněž 
byl(a) informován(a), že aktuální znění Informačního Memoranda mohu kdykoliv získat na webových stránkách provozova-
tele NRKI www.cncb.cz nebo na telefonním čísle 277 778 650.



Ručitel                           Ano                Ne Cizinec
Název/Jméno a příjmení:
IČO/Rodné číslo/Datum narození (cizinec):
Adresa:
Oprávněný zástupce:

CZ-TXXNEP-AK-02/1612

8) Čestné prohlášení manžela(ky) žadatele

Tímto čestně prohlašuji, že informace o bonitě žadatele uvedené v bodě 1) tohoto poptávkového listu včetně mého příjmu 
jsou úplné a pravdivé. S uzavřením leasingové/úvěrové smlouvy, jejího zajištění a dalších smluv o doplňkových službách 
mým manželem (manželkou) souhlasím, jsem si vědom(a) povinností plynoucích z leasingové/úvěrové smlouvy, jejího 
zajištění a dalších smluv o doplňkových službách, a prohlašuji, že jsou přiměřené našim majetkovým poměrům, a nejsem 
si vědom(a) žádných skutečností, které by bránily v plnění takových povinností.

Manžel/manželka          Ano                Ne Cizinec
Jméno a příjmení:
Rodné číslo/Datum narození (cizinec):
Trvalé bydliště:
Číslo OP/pasu:

V:
Podpis žadatele:

Dne:

Tímto čestně prohlašuji, že údaje o mém příjmu, výdajích a finanční situaci uvedené v tomto poptávkovém lis-
tu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Dále čestně prohlašuji, že informace o mé bonitě uvedené v tomto 
poptávkovém listu jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom(a) povinností plynoucích pro mne z leasingové/úvě-
rové smlouvy, jejího zajištění a dalších smluv o doplňkových službách, které jsou přiměřené mým majetkovým 
poměrům, a není mi nic známo, že by mi cokoli bránilo v plnění takových povinností.

Souhlasím: se zpracováním osobních údajů společností 
Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Nesouhlasím: (podle souhlasu pod bodem 6) tohoto poptávkového listu)

Souhlasím: se zpracováním osobních údajů v rámci 
Nebankovního registru klientských informací

Nesouhlasím: (podle souhlasu pod bodem 7) tohoto poptávkového listu)

V:
Podpis žadatele:

Dne:

9) Ručitel

a)  Souhlas ručitele se zpracováním osobních údajů a použitím rodného čísla pro účely NRKI  
(platí pouze pro fyzickou osobu)  
 
V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy mezi žadatele a spol. Toyota Financial Services Czech s.r.o., se sídlem 
Bavorská 2662/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 65413261 (dále také jen „smlouva“) uvedené v tomto poptávkovém 
listu souhlasím s tím, aby Toyota Financial Services Czech s.r.o. za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracová-
vala a uchovávala mé osobní údaje, včetně mého rodného čísla (dále také jen „osobní údaje“), a to způsobem,  
v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací  
a Nebankovního registru klientských informací (dále také jen „Informační Memorandum“). 
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Toyota Financial Services Czech s.r.o., Bavorská 2662/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, Czech Republic, tel.: +420 222  998  300, fax: +420 222  998  390, toyotafinance@toyotafinance.cz. www.toyotafinance.cz.  
Registrováno v OR: oddíl C, vložka 44764, u Městského soudu v Praze, IČO: 65413261, DIČ: CZ65413261, Člen České  leasingové a finanční asociace. Spotřebitelem se podle zák. 145/2010 Sb. rozumí fyzická 
osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Lexus Financial Services je obchodní značkou společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Účelem zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu je: (i) vytvoření souboru informací v rámci  
Nebankovního registru klientských informací (dále také jen „NRKI“) vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a pla-
tební morálce a jeho pravidelná aktualizace, (ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o mé 
bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti  
a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI, a (iii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživa-
telů NRKI a Bankovního registru klientských informací (dále také jen „BRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební 
morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany opráv-
něných uživatelů NRKI a BRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI  
a způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny  
v Informačním Memorandu.  
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce uděluji na dobu 6 měsíců 
ode dne jeho udělení. V případě, že mezi žadatelem a Toyota Financial Services Czech s.r.o. byla nebo bude uza-
vřena smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých finančních 
povinností (dluhů) z uzavřené smlouvy, pokud tyto povinnosti (dluhy) zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím 
splnění, resp. od zániku smlouvy, pokud finanční povinnosti (dluhy) ze smlouvy zaniknou jinak.  
 
Před podpisem tohoto souhlasu jsem se seznámil(a) s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o mých 
právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se 
uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před podpisem tohoto souhla-
su jsem rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění Informačního Memoranda mohu kdykoliv získat na webových 
stránkách provozovatele NRKI www.cncb.cz nebo na telefonním čísle 277 778 650. 

b)  Čestné prohlášení ručitele  
 
Tímto čestně prohlašuji, že jsem se seznámil s obsahem poptávkového listu včetně údajů týkajících se žadatele a jeho 
zvoleného produktu s tím, že jsem připraven poskytnout žadateli své ručení.
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Potvrzuji, že jsem ověřil(a) totožnost všech osob podepisujících tento dokument.

Souhlasím: se zpracováním osobních údajů v rámci  
Nebankovního registru klientských informací

Nesouhlasím: (podle souhlasu pod bodem 9) písm.a) tohoto poptávkového listu)

V:
Podpis ručitele (razítko):

Dne:

Zprostředkovatel: 
(razítko, název)

Kontaktní osoba zprostředkovatele:  
(včetně podpisu)
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