Žádost o subleasing - zapůjčení
předmětu financování 3. osobě
Vyplňte prosím elektronicky nebo hůlkovým písmem. Správnou variantu označte křížkem 

ČÍSLO ZÁKAZNICKÉ SMLOUVY – bez čísla smlouvy není možné žádost zpracovat

ÚDAJE O STÁVAJÍCÍM ZÁKAZNÍKOVI – zákaznická smlouva je uzavřena na:
Obchodní firma / Příjmení a jméno:

IČ / RČ:

Adresa sídla / trvalého bydliště:
Kontaktní adresa (liší-li se od sídla / trvalého bydliště):
Kontaktní osoba:
Mobilní telefon:

E-mail:
Potvrzuji, že tento e-mail je smluvní doručovací 1)

(zaškrtněte, pokud souhlasíte)

Žádám o souhlas se zapůjčením předmětu financování níže uvedené 3. osobě / podnájemci.

Podpis stávajícího zákazníka:

Datum

ÚDAJE POSKYTNUTÉ 3. OSOBOU / PODNÁJEMCEM
Obchodní firma / Příjmení a jméno:

IČ:

Adresa sídla / trvalého bydliště:
Kontaktní adresa (liší-li se od sídla / trvalého bydliště):
Mobilní telefon:

E-mail:

ÚČEL A FORMA ZAPŮJČENÍ
ÚČEL:
zapůjčení

podnájem za úplatu

půjčovna

taxi

ztráta zakázek či nedostatečné příjmy

FORMA*:
krátkodobě (méně jak 12 měsíců včetně)
dlouhodobě (více jak 12 měsíců)
* Bez označení příslušné varinaty není možné žádost zpracovat.
Pokud podmínky stávajícího pojištění nejsou ze strany pojišťovny pro subleasing – zapůjčení nebo zamýšlený účel zapůjčení – akceptovatelné, bude se souhlasem stávajícího
zákazníka provedeno přepojištění na výši sazby, kterou pojišťovna určí, nebo bude nabídnuto pojištění u jiné pojišťovny.
Předmět financování nesmí být provozován mimo území České republiky po dobu delší než nezbytně nutnou (pouze pro běžné krátkodobé cesty tam a zpět) a nesmí tak dojít ke
vzniku povinnosti registrace vozidla v zahraničí.

PŘÍLOHY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ TÉTO ŽÁDOSTI
Požadované dokumenty 3. osoby / podnájemce:
− Kopie platného občanského průkazu 3. osoby, případně jednajícího statutárního orgánu dle obchodního rejstříku
Případně opis údajů dokladu totožnosti 3. osoby:
OP:

Číslo dokladu:

Příjmení a jméno:

RČ/Datum narození:

Státní občanství:

Adresa trvalého bydliště:
Datum vydání:

Datum platnosti:

Vydal/Stát:

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI
Žádost o subleasing podléhá schválení. Podmínkou posouzení žádosti je:
− doručení kompletních podkladů spolu s touto žádostí na kteroukoli pobočku ČSOB Leasing, a.s., nebo zaslání naskenovaných dokumentů na e-mail
zmenysmluv@csobleasing.cz;
− úhrada veškerých závazků po splatnosti na všech zákaznických smlouvách stávajícho zákazníka i 3. osoby / podnájemce (je-li uzavřen smluvní vztah);
– užívání předmětu financování třetí osobou bude ukončeno max. 2 měsíce před plánovaným řádným ukončením zákaznické smlouvy.
Výše poplatku se řídí platným sazebníkem ČSOB Leasing, a.s. V případě zaslání žádosti přes portál eLeasing bude uplatněna sleva 20 % z výše poplatku. Poplatek je
fakturován stávajícímu zákazníkovi.

1) Smluvní doručovací e-mail je určený pro právní jednání (zejména jednostranné úkony ČSOB Leasing,a.s., informativní dopisy, zasílání přístupových údajů do portálu eLeasing a obdobná sdělení, či návrhy).

Děkujeme vám za spolupráci. ČSOB Leasing, a.s., Na Pankráci 310/60, IČ 63998980, DIČ CZ 63998980, zákaznický servis: 222 012 111, info@csobleasing.cz, www.csobleasing.cz
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Chtěli bychom Vás tímto požádat o pečlivé prostudování těchto informací.
Společnost ČSOB Leasing a.s., IČ:63998980 (dále jen „ČSOBL“) zpracovává Vaše osobní údaje.
Veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na adrese www.csobleasing.cz., kde jsou umístěny informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich
osobních údajů ve skupině ČSOB, včetně práva na přístup k informacím a podmínky na ochranu práv. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.
Čestné prohlášení 3. osoby / podnájemce
Stvrzuji svým podpisem pravdivost a úplnost všech uvedených údajů na této žádosti, souhlasu se zpracováním osobních údajů i v přílohách a současně prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem
ústně sdělil/a zástupci ČSOB Leasing, a. s., jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že jsem nikdy nebyl/a pravomocně odsouzen/a pro trestný čin a ani nejsem trestně stíhán/a a že jsem si vědom/a
důsledků uvedení nepravdivých údajů, zejména skutečnosti, že takovéto jednání může být klasifikováno jako trestný čin.

V

Podpis 3. osoby / podnájemce:

Dne

VYUŽIJTE VÝHOD ON-LINE SLUŽEB INFORMAČNÍHO PORTÁLU ELEASING

Pomocí našeho portálu eLeasing můžete přímo ze svého domova či kanceláře jednoduše
a rychle získat on-line informace o své smlouvě a přehledu plateb.
www.eleasing.cz
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