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Popis úvěrové zprávy
osobní data
Nalezeno _ údaje obsažené v databáii
Zadáno _ dafa, která jsou zadívána posle žádosti klienta o výpis osobních údajů
Doplňui'ící _ pokud je klient v databázi jako fyzická osoba _ podnikatel
Kód - přidělený v databázi ( v poli Nenalezeno, příp. Doplňující )

Negativní informace
Finanční instituce - leasingová či splátková společnost, kÍerá negativní informaci poskýla
Datum signalizace _ datum vzniku negativní informace
Událost - specifikace negativnÍ události

Kontrakty
SUMARIŽACE _ přehled počtu operací podle ýpu afáze
Typ operace:
Splátkové - spotřební úvěr, operativní leasing, leasing - aut sfojů,zaÍízenl a nemovitostí
Kreditní karty - kreditní karty splátkové
E'áze operace:
Žádost, odmítnuto, odvoiáno, existuj Ící, ukončeno

Detail: Splátkové
Částky celkem - součty částek za jednotlivá pole (žadatel/spolufudateVručitel)
Seznam kontraktů
Detail pro:

Jednotlivé kontrakty
Uvedeno - počáteční datum, kód kontraktu přidělený v databázi, finanční instituce, další specifikace úver. produktu včetně

profilu statusu zobrazující zvolený způsob řešení při vzniku dlužné pohledávky
Seznam žádostí
Uvedeno _ ýp kontraktu, finanční instituce,datum žádosti a další specifikace úvěr. produktu, o kteý Žádáte

Detail: Karty
Částky celkem - součý částek zajednotlivá pole (žadateVspolužadateVručitel)
Seznam kontraktů
Detail pro:
Jednotlivé kontrakty
Uvedeno - počáteční datum, kód kontraktu přidělený v databázi, finanční instituce, další specifikace úvěr. produktu včetně

profrlu vyržiých částek
Seznam žádosti
Uvedeno _ typ kontraktu, finanční instifuce, datum žádosti a další specifikace úvěr. produktu, o kteý Žádáte

Finanční instituce _ ozračena kódem přiděleným v databázi

UniCredit Leasing CZ, a.s.
čson Leasing, a.s.
GE Money Multiservis, a.s.
sAutoleasing, a.s.
D.S. Leasing, a.s. (DS Leasing full service )
Toyota Financial Services Czech' s.r.o.
UNILEASING a.s.
PsA FINAI\CE ČEsKÁ REPUBLIKA' s.r.o.
GMAC, a.s.

Santander Consumer Finance a.s.
GE Money Auto, a.s.
Leasing české spořitelny, a.s.
SkoFIN s.r.o.
Credium, a.s.
s Autoúvěr' a.s.
S MORAVA Leasing, a.s.
AGRO LEASING J. Hradec s.r.o.
IMPULS - Leasing - AUSTRIA s.r.o.
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