Podmienky nákupu so základným dokladovaním na základe výšky úveru
Rok výroby

Výška úveru

Noví klienti
minimálna akontácia podľa veku klienta
do 26 r.

Existujúci klienti
minimálna akontácia podľa veku klienta

26 r. – 30 r.

31 r. a viac

do 26 r.

26 r. – 30 r.

31 r. a viac

15%
15%
25%
45%
x
20%
20%
35%
x

10%
10%
15%
35%
50%
15%
15%
25%
50%

30%
30%
50%
x
x
30%
30%
50%
x

10%
10%
15%
35%
x
10%
10%
25%
x

0%
5%
5%
25%
45%
0%
5%
15%
50%

0 - 4.000 €
40%
4.001 € - 7.000 €
40%
7.001
€
10.000
€
x
2013 - 2018
10.001 € - 13.000 €
x
13.000 € a viac
x
0 - 4.000 €
40%
4.001 € - 7.000 €
40%
2007 - 2012
7.001 € - 10.000 €
x
10.001 € a viac
x
x – znamená povinnosť rozšíreného dokladovania

Dokladovanie
Typ klienta
Fyzická osoba zamestaný SR

Fyzická osoba zamestnaný
zahraničie

Fyzická osoba dôchodca

Základné dokladovanie

kópia OP

druhý doklad totožnosti:
- kópia vodičského preukazu, alebo
- kópia cestovného pasu*

doklad preukazujúci príjem

kópia OP

druhý doklad totožnosti:
- kópia vodičského preukazu, alebo
- kópia cestovného pasu*

doklad preukazujúci príjem

kópia OP

druhý doklad totožnosti:
- kópia vodičského preukazu, alebo
- kópia cestovného pasu*

doklad preukazujúci príjem

Rozšírené dokladovanie

výpis z účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je
poukazovaná mzda od zamestnávateľa
alebo

potvrdenie príjmu od zamestnávateľa preukazujúce
príjem klienta za posledné 3 mesiace

výplatné pásky za posledné 3 mesiace, výpis z účtu
za posledné 3 mesiace, kde je poukazovaná mzda od
zamestnávateľa a pracovnú zmluvu


starobný dôchodca - výmer dôchodku zo sociálnej
poisťovne (kópia), alebo potvrdenie z pošty (originál)

výsluhový
dôchodca
výmer
dôchodku
z Ministerstva vnútra / Ministerstva obrany (kópia)

invalidný dôchodca - výmer dôchodku zo sociálnej
poisťovne (kópia), alebo potvrdenie z pošty (originál)

účtovná závierka a potvrdenie o podaní daňového
priznania

kópia daňového priznania za posledné zdaňovacie
obdobie s potvrdením o podaní daňového priznania

predbežná účtovná závierka od posledného
zdaňovacieho obdobia až do času podpisu zmluvy / výpisy
z účtu preukazujúce príjem, resp. obrat od posledného
zdaňovacieho obdobia až do času podpisu zmluvy

účtovná závierka a potvrdenie o podaní daňového
priznania

kópia daňového priznania za posledné zdaňovacie
obdobie s potvrdením o podaní daňového priznania


kópia podnikateľského
oprávnenia (ak podniká na základe iného
ako živnostenského oprávnenia)

kópia OP

druhý doklad totožnosti:
- kópia vodičského preukazu, alebo
- kópia cestovného pasu*

doklad preukazujúci príjem
Právnická osoba

kópia Výpisu z obchodného
registra (nie staršia ako 3 mesiace)

kópia OP

druhý doklad totožnosti:
- kópia vodičského preukazu, alebo
- kópia cestovného pasu*
* Cestovný pas ako druhý doklad totožnosti je akceptovaný:
 ak sa jedná o nového klienta a prefinancovaná čiastka je do 7.000 €
 ak sa jedná o existujúceho klienta a prefinancovaná čiastka je do 10.000 €
Fyzická osoba podnikateľ

VÚB Leasing a.s. má právo k posúdeniu návrhu Zmluvy vyžiadať si ďalšie doklady.
Ak konateľ v s.r.o., ktorý nie je spoločníkom, posiela návrh ako súkromná osoba (teda na súkromné účely), príjem dokladuje ako
Súkromná osoba.
Ak spoločník v s.r.o. posiela návrh ako súkromná osoba, preukazuje svoj príjem ako Právnická osoba (účtovné výkazy).
Ak FOP posiela návrh ako súkromná osoba, dokladuje príjem ako Fyzická osoba podnikateľ
Ak je žiadateľom invalidný dôchodca bude návrh Zmluvy posúdený ak je na zmluve min. 50% akontácia a jedná sa o existujúceho
klienta.
Rizikové vozidlá – zvýšená min. akontácia na základe individuálneho nastavenia Spoločnosti.

