ŽIADOSŤ O PREVOD ZMLUVY O ÚVERE
č.
- PRÁVNICKÁ OSOBA
OSOBA PRISTUPUJÚCA K ZÁVÄZKU:
Meno, priezvisko:
Rodné číslo:
Dátum narodenia:
Doklad totožnosti:
občiansky preukaz
		
preukaz občana EÚ
		
trvalý pobyt v SR
Číslo dokladu totožnosti:

Miesto narodenia:

Platnosť dokladu:

Trvalé bydlisko
Ulica:
Mesto:

PSČ:

Kontaktná / súčasná adresa
Ulica:
Mesto:
Bankové spojenie/IBAN:

PSČ:

Telefónne spojenie:
Telefón - pevná linka:
Mobilný telefón:
Typ mobilu:
E-mail:

paušál

karta

DOPLNKOVÁ IDENTIFIKÁCIA - Druhý doklad totožnosti:
Doklad totožnosti:
vodičský preukaz
		
cestovný pas
Číslo dokladu:

Platnosť dokladu:

Požadované doklady:
ü kópia občianskeho preukazu osoby pristupujúcej k záväzku
ü kópia druhého dokladu totožnosti (cestovný pas, vodičský preukaz) osoby pristupujúcej k záväzku

V

dňa

------------------------------podpis osoby pristupujúcej k záväzku
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POUČENIE:
Spoločnosť VÚB Leasing, a.s. si vyhradzuje právo požadovať od Nového klienta k posúdeniu Žiadosti o prevod Zmluvy o úvere doplňujúce doklady mimo
dokladov uvedených v tejto Žiadosti.
Na vyhovenie Žiadosti o prevod Zmluvy o úvere nie je právny nárok. Spoločnosť VÚB Leasing, a.s. si vyhradzuje právo Žiadosť oprevod Zmluvy o úvere neschváliť.
Súhlas – osobné údaje, Vyhlásenie – osobné údaje
Prevádzkovateľ:
Obchodné meno
Sídlo
IČO

VÚB Leasing, a.s.
Mlynské nivy 1, P.O.BOX 5, 820 05 Bratislava 5
31318045

Osoba pristupujúca k záväzku:
Meno a priezvisko
Rodné číslo
Súhlas s poskytovaním údajov do Nebankového registra klientských informácií
Súhlasím, s tým, aby Spoločnosť poskytovala moje osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov uvedených v Žiadosti, údajov týkajúcich sa mojich
záväzkových vzťahov medzi mnou a Spoločnosťou a údajov o plnení mojich záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov a za účelom uvedeným v Informácii
podľa § 15 Zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľovi Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, v skratke NBCB,
Identifikačné číslo: 420 534 04, so sídlom Mlynské nivy 14, Twin City blok C, 811 01 Bratislava zapísané v registri záujmových združení právnických
osôb vedenom Krajským úradom v Bratislave (ďalej len „Združenie“). Beriem na vedomie, že združenie je prevádzkovateľom informačného systému
Nebankový register klientskych informácií (ďalej len „Register“), v ktorom sú spracúvané údaje právnických osôb, ktoré požiadali o poskytnutie služby, ako
aj tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah so spoločnosťami (ďalej len „tretie strany“) uvedenými na www.nbcb.sk, vrátane osobných údajov fyzických osôb
zastupujúcich tieto právnické osoby, osobné údaje fyzických osôb, ktoré požiadali o poskytnutie služby tretie strany a fyzické osoby, ktoré uzavreli zmluvný
vzťah s tretími stranami (ďalej len „dotknuté osoby“), a to v rozsahu identifikačných údajov uvedených v Zmluve, údajov týkajúcich sa mojich záväzkových
vzťahov medzi mnou s Spoločnosťou a údajoch o plnení mojich záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov a za účelom ich ďalšieho poskytovania vyššie
uvedeným tretím stranám s cieľom ich overovania v Registri týmito tretími stranami z dôvodu ochrany svojich oprávnených hospodárskych záujmov,
predchádzaniu úverovým podvodom, ako aj snahy zabrániť vzniku prípadných nevymožiteľných pohľadávok zo záväzkových vzťahov s dotknutými
osobami, s možnosťou rozhodnúť sa o ich spracúvaní podaním žiadosti, uzavretím zmluvného vzťahu a podpísaním súhlasu so spracúvaním svojich
osobných údajov v Registri. Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej spracúvané spoločnosťami SCB – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A,
811 08 Bratislava a CRIF S.p.A. so sídlom Via M.Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika ako sprostredkovateľmi na vyššie uvedený účel. Dotknutá
osoba je oprávnená uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy v súlade s ustanoveniami §28 až 30 Zákona o ochrane osobných údajov. Svoj súhlas
udeľujem na dobu 5 rokov v prípade neakceptácie žiadosti o prevod úveru. V prípade vzniku zmluvného vzťahu svoj súhlas udeľujem na dobu 10 rokov
po uhradení všetkých mojich záväzkov voči Spoločnosti v súlade s platnou právnom legislatívou. Súhlasím s tým, že tento súhlas môžem odvolať len
za podmienky, že v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže ich nezákonné spracúvanie a tým porušovanie mojich práv a právom
chránených záujmov, ako dôsledku takéhoto spracúvania.
áno

nie

Súhlas s poskytovaním údajov dcérskym spoločnostiam VÚB, a.s. a spoločnosti Intesa Sanpaolo
Súhlasím s tým, aby Spoločnosť poskytla moje osobné údaje a informácie (ďalej len „údaje a informácie“), osobám, ktoré sú súčasťou skupiny Intesa
Sanpaolo alebo skupiny VÚB, vrátane VÚB, a.s..Súhlas s následným spracúvaním týchto údajov týmito subjektmi udeľujem na obdobie do uplynutia
5 rokov od podpisu Žiadosti; v prípade vzniku zmluvného vzťahu súhlas udeľujem na dobu jeho trvania a na dobu 5 rokov od jeho zániku. Súhlas možno
odvolať písomným oznámením na adresu Spoločnosti.
áno

nie

Súhlas s vypracovaním ponuky finančnej služby a marketingovým oslovovaním Spoločnosti
Súhlasím so spracovaním údajov o využívaní finančných služieb na účely vypracovania ponuky vhodnej služby a s následným marketingovým
oslovovaním zo strany Spoločnosti formou poštového styku, volania a zasielania ponúk do schránky elektronickej pošty, telefónom, telefaxom, e-mailom,
alebo iným prostriedkom elektronickej komunikácie, vrátane krátkych textových a obrazových správ, a to na kontakty, ktoré som poskytol Spoločnosti,
alebo na kontakty, ktoré sú verejne dostupné.
Súhlas je udelený na dobu 3 rokov od podpisu Žiadosti, v prípade vzniku zmluvného vzťahu súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvného vzťahu
so Spoločnosťou a na následné obdobie 3 rokov po jeho ukončení.
Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným Spoločnosti.
áno

nie
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Súhlas s poskytovaním údajov do Spoločného registra bankových informácií
Týmto udeľujem prevádzkovateľovi Nebankového registra klientskych informácií (NRKI), Non - Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických
osôb, so sídlom Mlynské nivy 14, Twin City blok C, 811 01 Bratislava súhlas, aby prostredníctvom prevádzkovateľa Spoločného registra bankových
informácií (SRBI), spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, poskytol užívateľom SRBI a) všetky údaje o
uzatváranom obchode, vrátane údajov získaných Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu a údaju, či bol obchod uzavretý alebo nie,
a ďalších údajov uvedených v Žiadosti a iných dokumentoch, ktoré boli Spoločnosti predložené v súvislosti so Žiadosťou, ktoré sú predmetom ochrany
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov; b) údaje o leasingových zmluvách, všetkých úveroch a zárukách, ktoré mi boli poskytnuté
Spoločnosťou, údaje o pohľadávkach a údaje o predmetoch leasingu a zabezpečeniach, ktoré má voči mne Spoločnosť z poskytnutých leasingov, úverov
a záruk, údaje o splácaní mojich záväzkov z poskytnutých leasingov, úverov a záruk, údaje o predmetoch leasingu, zabezpečeniach, ktoré poskytujem
za splácanie leasingov, úverov a záruk a údaje o mojej bonite a dôveryhodnosti z hľadiska splácania mojich záväzkov, a to vrátane údajov získaných
Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzatvorení týchto obchodov, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov. Účelom tohto poskytnutia osobných údajov je výmena informácií medzi užívateľmi NRKI, ktorými sú iné nebankové veriteľské subjekty a
užívateľmi SRBI, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnostiklientov užívateľov NRKI a klientov
užívateľov SRBI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych záujmov užívateľov NRKI a
užívateľov SRBI, ako aj prevencie úverových podvodov.
Zároveň týmto udeľujem súhlas, aby za rovnakých podmienok boli Spoločnosti poskytnuté údaje o mojej bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti
z informačného systému SRBI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany Spoločnosti, ako aj prevencie
úverových podvodov.
Tento súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa potvrdeniaŽiadosti. V prípade vzniku záväzkového vzťahu súhlas udeľujem na dobutrvania Zmluvy
a na dobu 5 rokov od zániku mojichzáväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Tento súhlas je možné odvolať písomne za podmienky, že v lehote stanovenej týmto
súhlasom sa hodnoverne preukáže spracúvanie osobných údajov v rozpore so zákonom č. 122/2013 Z.z.a týmto udeleným súhlasom, a tým porušovanie
mojich práv a právom chránených záujmov ako dôsledku takéhoto spracúvania. Lehotu, na ktorú je súhlas udelený nemožno dodatočne skrátiť. Som si
vedomý práv dotknutých osôb, ktoré sú upravené v § 28-30 zákona č. 122/2013 Z.z.
áno

nie

Súhlas s vypracovaním ponuky bankovej služby
Týmto udeľujem súhlas s poskytnutím osobných údajov v rozsahu, v ktorom sú uvedené v Žiadosti, a to VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava ,
IČO: 31320155 (ďalej len,,banka˝), na účel účely vypracovania ponuky vhodnej služby a s následným marketingovým oslovovaním zo strany banky formou
poštového styku, volania a zasielania ponúk do schránky elektronickej pošty, telefónom, telefaxom, e-mailom, alebo iným prostriedkom elektronickej
komunikácie, vrátane krátkych textových a obrazových správ, a to na kontakty, ktoré som poskytol banke, alebo na kontakty, ktoré sú verejne dostupné.
Súhlas je udelený na dobu 3 rokov od podpisu Žiadosti, v prípade vzniku zmluvného vzťahu súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvného vzťahu a na
následné obdobie 3 rokov po jeho ukončení. Súhlas so spracovaním osobných údajov možno pred uplynutím tejto doby odvolať doručením písomného
oznámenia adresovaného Spoločnosti alebo banke.
áno

nie

Súhlas s overovaním klientských údajov
Týmto udeľujem výslovný súhlas s tým, aby Spoločnosť na účel overenia údajov uvedených v Žiadosti, sprístupnila tieto osobné údaje tretím osobám
a aby tieto tretie osoby potvrdili alebo vyvrátili správnosť uvedených údajov.
áno

nie

Súhlas s používaním biometrického podpisu
Súhlasím s podpísaním tohto súhlasu a ako aj súvisiacich zmluvných dokumentov prostredníctvom elektronicky zaznamenaného podpisu (biometrický
podpis) a spracovaním biometrických údajov viažúcich sa na môj podpis ako sú najmä tlak, rýchlosť, sklon písma za účelom uzatvorenia Zmluvy, príp.
poistných zmlúv.
V prípade vzniku zmluvného vzťahu (uzatvorenei Zmluvy) súhlas udeľujem na dobu trvania Zmluvy a na dobu 10 rokov od zániku zmluvného vzťahu.
V prípade, že zmluvný vzťah nevznikne udeľujem súhlas na dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.
Súhlas som oprávnený odvolať písomným oznámením adresovaným Spoločnosti.
áno

nie
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Súhlas so sprístupnením údajov podliehajúcich bankovému alebo obchodnému tajomstvu
Súhlasím, aby členovia Skupiny VÚB, najmä banka, sprístupnili spoločnosti VÚB Leasing, a. s. údaje o mojich obchodoch, ktoré som s nimi uzavrel vrátane
všetkých podkladov a dokladov, ktoré som im v súvislosti s týmito obchodmi predložil, a to na účel interného vnútroskupinového výkazníctva, zvýšenia
kvality služieb pre klientov, ako aj na účel spoločnej ponuky služieb a produktov.
V prípade vzniku zmluvného vzťahu (uzatvorenie Zmluvy) súhlas udeľujem na dobu trvania Zmluvy a na dobu 10 rokov od zániku zmluvného vzťahu.
V prípade, že zmluvný vzťah nevznikne udeľujem súhlas na dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.Súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať doručením
písomným oznámením adresovaným Spoločnosti.
áno
V

nie
dňa
		
-------------------------								
podpis osoby pristupujúcej k záväzku

Informácie v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
Spoločnosť je oprávnená aj bez súhlasu klienta ako dotknutej osoby spracúvať osobné údaje získané od klienta
pri uzatváraní zmluvy alebo počas jej trvania, ak:
a) účel spracovania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon,
b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna
zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa
uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby, alebo
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov banky alebo tretej strany.
Osobitnými predpismi podľa písm. a) sú najmä
Právny základ a účel
spracovania osobných údajov

Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch v znení neskorších predpisov Zákon č. 297/2008 z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach
Zákon č. 266/2005 z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
Účelom spracovania je najmä:
• zisťovanie, preverenie a kontrola identifikácie klientov a ich zástupcov,
• uzatváranie a vykonávanie obchodov s klientmi overenie príjmov a výdavkov, majetkových pomerov, rodinného stavu
klienta,
• vykonávanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
• ochrana a domáhanie sa práv Spoločnosti voči klientom,
• zdokumentovanie činnosti Spoločnosti,
V ostatných prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov súhlas klienta a Spoločnosť si tento súhlas
vyžiada písomne

Informácie o právach
dotknutej osoby

Klient, ako tzv. dotknutá osoba, má v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti
od Spoločnosti ako prevádzkovateľa vyžadovať :
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; pri vydaní
rozhodnutia, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, vydaného výlučne na základe úkonov
automatizovaného spracúvania jej osobných údajov, je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom
spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady
obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ
spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Informácia o cezhraničnom
prenose osobných údajov

Pri poskytovaní služieb sa predpokladá cezhraničný prenos, a to najmä do členských štátov v rámci krajín EÚ (Taliansko,
Chorvátsko, Slovinsko, a Česká republika) a do ďalších krajín za podmienok stanovených v zákone o ochrane osobných
údajov,

Sprostredkovatelia

Spoločnosť je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov oprávnená poveriť na spracovanie osobných údajov
sprostredkovateľov; zoznam sprostredkovateľov zverejňuje Spoločnosť na svojej internetovej stránke. V prípade
poverenia nového sprostredkovateľa Spoločnosť splní oznamovaciu povinnosť voči klientovi aktualizáciou zoznamu
sprostredkovateľov na svojej internetovej stránke.
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