Žádost o převod zákaznické smlouvy
novým žadatelem je právnická osoba
Vyplňte prosím elektronicky nebo hůlkovým písmem. Správnou variantu označte křížkem 

Součástí této žádosti je Příloha s požadovanými dokumenty a podmínkami převodu.
Pro úspěšné přijetí Vaší žádosti jí prosím věnujte pozornost.

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):
Telefon:

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

(zaškrtněte, pokud souhlasíte)

Běžný bankovní účet / kód banky:
Souhlasím s převodem zákaznické smlouvy na níže uvedeného žadatele.
Datum:
* v případě úmrtí stávajícího zákazníka zůstane nevyplněno

Podpis (razítko) stávajícího zákazníka*:

VÝŠE KUPNÍ CENY PŘEDMĚTU FINANCOVÁNÍ – vyplňte pouze v případě varianty A (Více viz příloha k žádosti – Podmínky převodu):

DŮVOD ŽÁDOSTI O PŘEVOD ZÁKAZNICKÉ SMLOUVY:
finanční důvody
změna právnické osoby nebo závodu ze zákonných důvodů
(nejedná se o účetní převod)

úmrtí stávajícího zákazníka
jiný:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NOVÉM ŽADATELI
Obchodní firma/název:
IČ:

Plátce DPH:

Sídlo:

ANO

NE

DIČ:
PSČ, obec:

Kontaktní adresa:
Ulice č. or./č. p.:

PSČ, obec:

Bankovní účet a kód banky/ IBAN (v případě převodu EUR smlouvy):

Bez uvedení bankovního účtu není možné žádost zpracovat

Telefon firma:

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

Kontaktní osoba:

(zaškrtněte,

Tel.:

Výsledky společnosti za poslední uzavřené účetní období (v tis. Kč, pokud nejsou předloženy ekonomické výkazy):
Vlastní kapitál:

Kč

Krátkodobé pohledávky:
Výnosy:

Hospodářský výsledek po zdanění:
Kč

Cizí zdroje:

Kč
Kč

Kč

DOPLŇUJÍCÍ KREDITNÍ INFORMACE
Uvedený bankovní účet vykazuje kladný zůstatek (účet není v debetu) a na účtu není evidována exekuce:
Aktuální zůstatek na účtu je:

ANO

NE

Kč

Měsíční kreditní obrat na účtu (min. za poslední 2 měsíce) nebo příjem o zaměstnavatele, pokud je zřejmý:
Aktuální výše poskytnutých spotřebitelských úvěrů od ČSOB:

Kč a od jiných poskytovatelů:

Kč
Kč

Platební morálka – plnění podmínek splácení:
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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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SKUTEČNÉM MAJITELI A POLITICKY EXPONOVANÝCH OSOBÁCH – bez vyplnění této části není možné
žádost zpracovat
Čestné prohlášení o skutečném majiteli a politicky exponované osobě dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu ve znění pozdějších předpisů.
1. ZÁKAZNÍK TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE, že aktuálním členem statutárního orgánu, prokuristou nebo zmocněncem je osoba/jsou osoby uvedené níže:*
* Vyplňte prosím všechny členy statutárního orgánu

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Trvalý pobyt/bydliště:
JE

A že tato osoba

NENÍ politicky exponovanou osobou2. Bude podepisovat smlouvu

ANO

Jméno a příjmení:

NE*
Datum narození:

Trvalý pobyt/bydliště:
JE

A že tato osoba

NENÍ politicky exponovanou osobou2. Bude podepisovat smlouvu

ANO

Jméno a příjmení:

NE*
Datum narození:

Trvalý pobyt/bydliště:
A že tato osoba

JE

NENÍ politicky exponovanou osobou2. Bude podepisovat smlouvu

ANO

NE*

2. ZÁKAZNÍK TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE, že jeho skutečným majitelem1 je osoba/jsou osoby uvedené níže:
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Trvalý pobyt/bydliště:

Postavení ve vztahu k zákazníkovi:
JE

A že tato osoba

NENÍ politicky exponovanou osobou2.

(např.: člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel, společník, akcionář, prokurista, ovládající
osoba apod.)

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Trvalý pobyt/bydliště:

Postavení ve vztahu k zákazníkovi:
JE

A že tato osoba

NENÍ politicky exponovanou osobou2.

Datum narození:

Trvalý pobyt/bydliště:

Postavení ve vztahu k zákazníkovi:

A že tato osoba

JE

NENÍ politicky exponovanou osobou .

Státní občanství:

(např.: člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel, společník, akcionář, prokurista, ovládající
osoba apod.)

Jméno a příjmení:

2

Státní občanství:

Státní občanství:

(např.: člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel, společník, akcionář, prokurista, ovládající
osoba apod.)

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit ČSOB Leasing, a.s., všechny změny údajů o skutečném majiteli a politicky exponované osobě.
1

Skutečný majitel
Skutečným majitelem se dle zákona č. 253/2008 Sb. rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve
svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je:
a) u obchodní korporace fyzická osoba
1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, 2. která
sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1., 3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo 4. která je členem
statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1. až
3.;
b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví
a náboženských společností fyzická osoba,
1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv, 2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo 3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem
právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1. nebo 2.;
c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v
postavení
1. zakladatele, 2. svěřenského správce, 3. obmyšleného, 4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní
osobnosti, není-li určen obmyšlený, a 5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní
osobnosti.

2

Politicky exponovaná osoba je:
a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy
nebo jeho
zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného
nejvyššího
justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo
zástupce člena,
je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo
vykonávala
v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci;
b) fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou osobě uvedené v písmenu a), 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní
osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 3. skutečným
majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je ČSOBL známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v
písmenu a).
Za politicky exponovanou osobu je konkrétní fyzická osoba považována ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci.

Čestné prohlášení zákazníka
Stvrzuji svým podpisem pravdivost a úplnost všech údajů uvedených na této žádosti. Dále prohlašuji, že společnost, za kterou jednám, nikdy nebyla pravomocně
odsouzena pro trestný čin a ani není trestně stíhána.
Podepisující osoba tímto souhlasí s pořízením kopie/opisu údajů dokladu totožnosti.

V

Dne

Podpis zákazníka:

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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Příloha k žádosti o převod zákaznické smlouvy
novým žadatelem je právnická osoba

POŽADOVANÉ DOKUMENTY, KTERÉ JSOU NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI:
Novým žadatelem je právnická osoba:
– Výpis z Obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců
– Osvědčení o registraci DIČ
– Kopie platného občanského průkazu jednajícího statutárního orgánu dle OR
– 2 po sobě jdoucí výpisy z bankovního účtu za poslední období
– Kopie následujících účetních výkazů:
Žadatel vedoucí účetnictví: Daňové přiznání s razítkem FÚ, nebo s potvrzením o elektronickém podání (EPO) za dvě poslední uzavřená účetní období vč. všech
příloh – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát; předběžné ekonomické výsledky za běžný účetní rok (ne starší 6 měsíců);
– Další případné podklady: základní informace o dosavadní činnosti firmy, podnikatelský záměr s ohledem zejména na využití předmětu financování, počet
zaměstnanců, hlavní odběratelé, případně smlouvy o odběru zboží, atd.
– Jednání na základě plné moci: kopie platného občanského průkazu zmocněnce a zmocnitele s podepsaným souhlasem s pořízením kopie dokladu; originál, nebo
originál úředně ověřené kopie plné moci vystavené osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat jménem žadatele. Tato plná moc musí být podepsaná za obě
strany, přičemž podpis/y vystavitele (zmocnitele) musí být vždy úředně ověřen/y.
V případě změny právnické osoby ze zákonných důvodů dále také:
– Dokumenty prokazující zákonnou změnu, kterou je prodej závodu jiné společnosti, fúze, rozštěpení právnické osoby, vklad závodu do základního jmění společnosti
aj.
– Pokud se jedná o účetní převod, je žádost posuzována jako varianta B (viz níže).

PODMÍNKY PŘEVODU:
Výše poplatku se řídí platným sazebníkem ČSOB Leasing, a.s. uveřejněným na internetových stránkách společnosti. V případě zaslání žádosti přes portál eLeasing
bude uplatněna sleva 20 % z výše poplatku. Poplatek je fakturován novému žadateli.
VARIANTA A – PŘEVÁDĚNÁ ZÁKAZNICKÁ SMLOUVA JE ÚVĚROVÁ SMLOUVA UZAVŘENÁ DLE ZÁKONA Č. 145/2010 Sb. (TZN. PO 1. 1. 2011)
Žádost o převod smlouvy podléhá schválení, žadatel nemá na postoupení zákaznické smlouvy právní nárok. Rozhodnutí o schválení vydá výhradně ČSOB Leasing,
a.s., a to především po posouzení bonity žadatele, uvedeného důvodu změny a po splnění všech níže uvedených podmínek.
Podmínkou posouzení žádosti je:
– doručení kompletních podkladů spolu s 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 stávajícího zákazníka i žadatele (je-li uzavřen smluvní vztah)
– výše kupní ceny je minimálně ve výši jistiny nově sjednávané smlouvy o úvěru, která je vyšší než 50.000 Kč
Stávající úvěrová smlouva bude předčasně ukončena. Nová úvěrová smlouva bude sjednána za následujících podmínek:
– jistina nového úvěru bude odpovídat částce k úhradě při předčasném ukončení stávající úvěrové smlouvy
– dojde ke změně výše splátky
– dojde ke změně délky splácení
– dojde ke změně výše pojistného k předmětu financování
Podpis smluvní dokumentace proběhne za přítomnosti stávajícího zákazníka a žadatele výhradně na zvolené pobočce ČSOB Leasing, a.s.
VARIANTA B – PŘEVÁDĚNÁ ZÁKAZNICKÁ SMLOUVA NEBO NOVÝ ŽADATEL NESPADAJÍ DO VARIANTY A
Žádost o převod smlouvy podléhá schválení, nový žadatel nemá na postoupení zákaznické smlouvy právní nárok. Rozhodnutí o schválení vydá výhradně ČSOB
Leasing, a.s., a to především po posouzení bonity žadatele, uvedeného důvodu změny a po splnění všech níže uvedených podmínek.
Podmínkou posouzení žádosti je:
– doručení kompletních podkladů spolu s žádostí o převod na kteroukoli pobočku ČSOB Leasing, a.s., nebo zaslání naskenovaných dokumentů na e-mail
zmenysmluv@csobleasing.cz
Zákaznická smlouva bude převedena za stávajících podmínek. Převod bude uskutečněn k datu uskutečnění zdanitelného plnění splátky následující po rozhodném
datu.
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