ŽIADOSŤ O PREVOD ZMLUVY O ÚVERE
č.
- FO PODNIKATEĽ
NOVÝ KLIENT:
Meno, priezvisko:
Rodné číslo:
Dátum narodenia:
Doklad totožnosti:
občiansky preukaz
		
preukaz občana EÚ
		
trvalý pobyt v SR
Číslo dokladu totožnosti:

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:

ŽIVNOSŤ:
Obchodné meno:
IČO:
Predmet podnikania:
Dátum založenia:

DIČ:

Platca DPH:
Áno
Zapísaný v Obch. registri:
Oprávnený zástupca:

Nie IČ DPH:

Miesto podnikania
Ulica:
Mesto:

PSČ:
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Telefón - pevná linka:
Typ mobilu:
Bankové spojenie / IBAN:

Mobilný telefón:
paušál

karta

EKONOMICKÉ UKAZOVATELE:
Spôsob účtovania:
jednoduché účtovníctvo
		
uplatňuje paušálne zdanenie
		
podvojné účtovníctvo
Celkové ročné príjmy/výnosy:
Príjmy/výnosy z podnikania za aktuálny rok:
Základ dane za minulý rok:
Majetok celkom:
NIM:
Vlastné imanie:

Celkové ročné výdavky/náklady:
Príjmy výnosy z podnikania za aktuálny rok k dátumu:
Hodnota zaplatenej dane za minulý rok:
HIM:
Záväzky / cudzie zdroje:
Pohľadávky:

PREDMET KÚPY FINANCOVANÝ ÚVEROM:
Výrobca/model /typ:
VIN:
Evidenčné číslo (ŠPZ):
			

Rok výroby:
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti (počet km):

Požadované doklady:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

V

kópia občianskeho preukazu,
kópia druhého dokladu totožnosti (cestovný pás, vodičský preukaz),
kópia potvrdenia o registrácii platcu DPH (iba pri platcovi dane),
kópia účtovných výkazov:
účtovná závierka,
kópia daňového priznania,
potvrdenie o podaní daňového priznania / ak bolo daňové priznanie podávané elektronicky musia všetky doklady (detail správy o podaní daňového
priznania elektronicky; účtovná závierka; daňové priznanie) obsahovať podpis a SZČO.

dňa

-------------------------podpis Nového klienta

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 o prevod Zmluvy o úvere neschváliť.
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Súhlas – osobné údaje, Vyhlásenie – kreditná karta
Prevádzkovateľ:
Obchodné meno
Sídlo
IČO

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

Klient:
Meno a priezvisko
Rodné číslo
Vypracovanie ponuky finančných služieb a marketingové oslovovanie
Spoločnosť VÚB Leasing, 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 oprávněného záujmu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osob při
spracúvaní osobních údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). V prípade, ak si takého spracúvanie údajov neželáte,
máte právo namietať.
Akou formou si prajete dostávať informácie o novinkách alebo ponukách produktov a služieb?
Vypracovanie ponuky finančných služieb a marketingové oslovovanie - telefonicky
- telefonicky
áno

nie

Vypracovanie ponuky finančných služieb a marketingové oslovovanie - sms
- sms
áno

nie

Vypracovanie ponuky finančných služieb a marketingové oslovovanie - emailom
- emailom alebo inou správou elektronickej pošty (vrátane sociálnych sietí)
áno

nie

Vypracovanie ponuky finančných služieb a marketingové oslovovanie - poštou
- poštou
áno

nie

Vypracovanie ponuky finančných služieb a marketingové oslovovanie - profilovanie
Súhlasím s tým, aby zo strany spoločnosti VÚB Leasing 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 s poskytovaním údajov do Nebankového registra klientskych informácii a s výmenou údajov do Spoločného registra bankových
informácií
Udeľujem spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Mlynské nivy 14, 82109 Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „SBCB“),
prevádzkovateľovi Spoločného registra bankových informácií (ďalej len „SRBI“), v zmysle § 91 ods. 1 Zákona o bankách súhlas, aby v súlade s § 92a Zákona
o bankách boli spoločnosti VÚB Leasing, a. s. (ďalej len „Spoločnosť“) prostredníctvom Nebankového registra klientskych informácií (ďalej len „NRKI“),
prevádzkovateľom ktorého je Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09
Bratislava (ďalej len „NBCB“) poskytnuté všetky údaje o mojej osobe zo SRBI. Svoj súhlas udeľujem na dobu stanovenú v Zákone o bankách.
Zároveň súhlasím, aby Spoločnosť spracovala, poskytla a sprístupnila moje osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v tejto Žiadosti, a v prípade vzniku
zmluvného vzťahu na základe tejto Žiadosti (ďalej len „Zmluva“) spracúvala, poskytovala a sprístupňovala moje osobné údaje v rozsahu údajov uvedených
v Zmluve, údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy medzi mnou a Spoločnosťou a údajov o plnení mojich záväzkov
vyplývajúcich z týchto vzťahov (ďalej len „Údaje“) prevádzkovateľovi NRKI, NBCB. Súhlasím, aby NBCB poskytla a sprístupnila Údaje užívateľom NRKI
a užívateľom SRBI uvedeným na www.nbcb.sk, resp. na www.sbcb.sk, za účelom vzájomného informovania sa o bonite, dôveryhodnosti a platobnej
disciplíne ich klientov (dotknutých osôb), ochrany oprávnených hospodárskych záujmov nebankových veriteľských subjektov a prevencie pred úverovými
podvodmi.
Svoj súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa poskytnutia osobných údajov v tejto Žiadosti, a v prípade uzatvorenia Zmluvy na dobu trvania Zmluvy
a 5 rokov od zániku všetkých mojich záväzkov voči Spoločnosti vyplývajúcich zo Zmluvy.
áno

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

nie

Žiadosť o zasielanie marketingovej ponuky kreditnej platobnej karty VÚB, a.s.
Žiadam o zasielanie marketingovej ponuky kreditnej platobnej karty, ktorej súčasťou bude neaktívna kreditná platobná karta vydaná VÚB, a.s.. Beriem
na vedomie, že na vydanie kreditnej platobnej karty nemám právy nárok.
áno
nie
Súhlas so sprístupnením údajov podliehajúcich bankovému alebo obchodnému tajomstvu
Súhlasím, aby členovia Skupiny VÚB, najmä Všeobecná úverová banka, a. s., 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, ako aj informácie o pohyboch
peňažných prostriedkov na mojich bankových účtoch vo VÚB, a.s. a to na účel kontroly údajov, interného vnútroskupinového výkazníctva, zvýšenia kvality
služieb pre klientov, ako aj na účel kontroly údajov, spoločnej ponuky služieb a produktov.
áno

nie

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

dňa
-------------------------Nový klient
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