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ŽIADOSŤ O ZMENU SUBJEKTU
zmluvy o financovaní číslo  právnická osoba

Osoba pristupujúca k záväzku

Meno, priezvisko:  Rodné číslo: 

Dátum narodenia:   Doklad totožnosti:  Občiansky preukaz

  Cestovný pas /Povolenie na pobyt / Pobytový preukaz občana EÚ

Číslo dokladu totožnosti:  Platnosť dokladu: 

Trvalé bydlisko

Ulica:  PSČ: 

Mesto: 

Kontaktná/súčasná adresa

Ulica:  PSČ: 

Mesto: 

Telefónne spojenie

Telefón - pevná linka:  Mobilný telefón:  Typ:  paušál    karta

E-mail: 

Požadované doklady 

kópia občianskeho preukazu osoby pristupujúcej k záväzku 

V:  Dňa:    podpis osoby pristupujúcej k záväzku

Poučenie
Spoločnosť VÚB, a. s. si vyhradzuje právo požadovať od osoby pristupujúcej k záväzku k posúdeniu Žiadosti o prevod 
Zmluvy o úvere (ďalej aj Žiadosť) doplňujúce doklady mimo dokladov uvedených v tejto Žiadosti. 

Na vyhovenie Žiadosti nie je právny nárok. Spoločnosť VÚB, a.s. si vyhradzuje právo Žiadosť neschváliť.

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách 
Orgán dohľadu:  Národná banka Slovenska  

I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava 
Banková licencia udelená rozhodnutím NBS 
č. UBD-1744/1996 z 26. 9. 1996

VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obchodný register: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sa, vložka č. 341/B, IČO: 31 320 155
BIC: SUBASKBX 
www.vub.sk
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Udelenie súhlasu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov – Pristupujúci dlžník

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Všeobecná úverová banka, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
IČO: 31 320 155

Osoba pristupujúca k záväzku

Meno a priezvisko:  Rodné číslo: 

Vypracovanie ponuky finančných služieb a marketingové oslovovanie
Spoločnosť VÚB, a.s. spracúva Vaše osobné údaje, vrátane údajov o využívaní finančných služieb, a to aj profilovaním na 
účely prípravy ponuky produktov a služieb z dôvodu jej oprávneného záujmu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobních údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). V prípade, ak si takéto spracúvanie údajov neželáte, máte právo namietať.

Akou formou si prajete dostávať informácie o novinkách alebo ponukách produktov a služieb? 

Prostredníctvom internet bankingu

 Áno     Nie

Prostredníctvom mobil bankingu

 Áno     Nie 

Telefonicky

 Áno     Nie

SMS

 Áno     Nie

E-mailom alebo inou správou elektronickej pošty (vrátane sociálnych sietí)

 Áno     Nie

Poštou

 Áno     Nie

Súhlasím s tým, aby zo strany spoločnosti VÚB, a.s. aj naďalej dochádzalo k profilovaniu mojich osobných údajov na 
marketingové účely.
Výberom (zaškrtnutím) možnosti “Nie” dôjde z Vašej strany k namietaniu proti profilovaniu Vašich osobných údajov na 
marketingové účely.

 Áno     Nie

Súhlas pre dopytovanie sa do registrov (bankový/nebankový)

V zmysle § 91 ods. 1 a v nadväznosti na § 92a Zákona o bankách súhlasím s poskytovaním a sprístupňovaním údajov 
o bankových obchodoch uzatvorených s VUB, a.s., (vrátane údajov získaných VUB, a.s.,  pri rokovaní o ich uzatvorení), 
ich zabezpečení, platobnej disciplíne z hľadiska splácania záväzkov, na účely posúdenia mojej schopnosti splácať úver 
v rozsahu a za podmienok uvedených:
i)  v § 92a  Zákona o bankách:
- prevádzkovateľovi spoločného registra bankových informácií, ktorým je  spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau,  
 s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Mlynské nivy 14, Bratislava (ďalej „SRBI“),  
- subjektom povereným spracúvaním údajov v SRBI
- bankám a pobočkám zahraničných bánk
- prostredníctvom Non-Banking  Credit  Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom  
 Mlynské nivy 14, Bratislava (ďalej „NRKI“) oprávneným užívateľom NRKI
ii)  v § 7 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch  a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (ďalej len  
 „Zákon o spotrebiteľských úveroch“):
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- veriteľom podľa § 20 ods. 1 písm. a) tohto zákona, bankám, zahraničným bankám a pobočkám  zahraničných bánk  
 a príslušným registrom, prostredníctvom ktorých si tieto subjekty plnia povinnosť posudzovať schopnosť splácať úver
iii)  v zákone č. 90/2016 Z. z.o úveroch na bývanie (odo dňa jeho účinnosti):
- veriteľom podľa tohto zákona a príslušným registrom, prostredníctvom ktorých si tieto subjekty plnia povinnosť  
 posudzovať schopnosť splácať úver,
 a to všetko na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia a v prípade uzatvorenia bankového obchodu, na dobu   
 stanovenú v Zákone o bankách alebo v Zákone o spotrebiteľských úveroch resp. Zákone o úveroch na bývanie.

 Áno     Nie

Súhlas s overovaním údajov v žiadosti

Týmto udeľujem súhlas, aby môj zamestnávateľ alebo iná osoba, ktorá vie potvrdiť pravdivosť údajov uvedených v žiadosti, 
poskytli spoločnosti VÚB, a. s. informáciu o pravdivosti uvedených údajov na účel posúdenia schopnosti splácať úver/ 
lízing.

 Áno     Nie

Súhlas so sprístupnením obchodných údajov zo skupiny VÚB

Súhlasím, aby členovia Skupiny VÚB, najmä VÚB Operating Leasing, a.s. sprístupnili spoločnosti VÚB, 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 kontroly údajov, interného vnútroskupinového výkazníctva, zvýšenia kvality služieb pre klientov, ako 
aj na účel spoločnej ponuky služieb a produktov.

 Áno     Nie

Podrobnejšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na stránke www.vub.sk a na pobočkách VÚB, a. s..

 

V:  Dňa:    podpis osoby pristupujúcej k záväzku

http://www.vub.sk
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Identifikácia pristupujúceho dlžníka pre Úver číslo 
na predmet financovania  

Titul, meno a priezvisko:  

Adresa trvalého bydliska: 

Rodné číslo:  

Telefónny kontakt:  

Spracúvanie informácií z úradných dokladov

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení (ďalej len „Zákon“) je na 
účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi povinná osoba (ktorou je aj spoločnosť VÚB, a. s.) aj bez súhlasu 
a informovania dotknutých osôb (Vás) oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať 
osobné údaje a iné údaje v rozsahu § 10 ods. 1 a § 12 ods. 1 a 2 Zákona; pritom je povinná osoba oprávnená získavať 
osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním 
úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby 
v rozsahu podľa § 10 ods. 1 a § 12 ods. 1 a 2 Zákona.

Pristupujúci dlžník potvrdzuje, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a úplné.

Pristupujúci dlžník: 

Dňa: 

Konajúci: 

V prípade, že pristupujúci dlžník uvedie VÚB, a. s. do omylu poskytnutím nepravdivých údajov, vystavuje sa tým riziku 
trestného stíhania (§ 222 Trestného zákona).
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