ŽIADOSŤ O PREVOD ZMLUVY O ÚVERE
č.
- PRÁVNICKÁ OSOBA
NOVÝ KLIENT:
Obchodné meno:
IČO:
Predmet podnikania:
Dátum založenia:

DIČ:

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

Nie IČ DPH:

Adresa sídla
Ulica:
Mesto:
Telefón - pevná linka:
Bankové spojenie / IBAN:

PSČ:
Mobilný telefón:

Typ mobilu:

paušál

karta

EKONOMICKÉ UKAZOVATELE:
Spôsob účtovania:
jednoduché účtovníctvo
		
uplatňuje paušálne zdanenie
		
podvojné účtovníctvo
Celkové ročné príjmy/výnosy:
Hodnota zaplatenej dane za minulý 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 kópia živnostenského listu, licencie, Výpisu z OR (nie starší ako 3 mesiace)
ü kópia potvrdenia o registrácii platcu DPH (iba pri platcovi dane),
ü kópia účtovných výkazov:
ü účtovná závierka
ü kópia daňového priznania
ü 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 konateľa/spoločníka
ü kópia občianskeho preukazu osoby pristupujúcej k záväzku
ü kópia druhého dokladu totožnosti (cestovný pas, vodičský preukaz) osoby pristupujúcej k záväzku
V

dňa
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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 o prevod Zmluvy o úvere neschváliť.
Súhlas – osobné údaje
Prevádzkovateľ:
Obchodné meno
Sídlo
IČO

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

Nový klient:
Obchodné meno
IČO
Súhlas s poskytovaním údajov do Nebankového registra klientskych informácii a s výmenou údajov do Spoločného registra bankových
informácií - Klient
Ako Klient 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 Klientske 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 Klientske údaje v rozsahu údajov uvedených
v Zmluve, údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy medzi mnou ako Klientom 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.
Súhlas za Klienta 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

Súhlas so sprístupnením údajov podliehajúcich bankovému alebo obchodnému tajomstvu - Klient
Súhlasím, aby členovia Skupiny VÚB, najmä Všeobecná úverová banka, a. s., sprístupnili spoločnosti VÚB Leasing, a. s. údaje o mojich Klientskych 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 Klientskych bankových účtoch vo VÚB, a.s. a to na účel interného vnútroskupinového výkazníctva, zvýšenia kvality služieb
pre klientov, ako aj na účel kontroly údajov, spoločnej ponuky služieb a produktov.
áno

nie

Súhlas s poskytovaním údajov dcérskym spoločnostiam VÚB, a.s. a spoločnosti Intesa Sanpaolo - Klient
Ako Klient súhlasím s tým, aby spoločnosť VÚB Leasing, a.s., poskytla údaje a informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo alebo sú ním chránené (ďalej len
“údaje a informácie”) osobám, ktoré sú súčasťou Skupiny Intesa Sanpaolo (čo predstavuje spoločnosť IntesaSanpaoloSpA., so síslom Piazzasan Carlo 156, Turín,
Talianska republika, IČO: 00799960158) a každú osobu, nad ktorou uvedená spoločnosť (v danom čase) vykonáva kontrolu podľa §7 ods. 19 zákona č. 483/2001
Z.z. o bankách a o zmene a doplnení neiktorých zákonov, v znení neskorších predpisov, alebo Skupiny VÚB (čo predstavuje Všeobecnú úverovú banku, a.s.,
so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31320155) a každú osobu, nad ktorou uvedená spoločnosť (v danom čase) vykonáva
kontrolu podľa §7 ods. 19 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
áno

nie

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

dňa
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