Žádost o převod zákaznické smlouvy
novým žadatelem je fyzická osoba nepodnikatel / živnostník
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
rozvod
jiný:

VYBERTE JEDNU Z VARIANT NÍŽE (A nebo B):
A)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NOVÉM ŽADATELI – žádám o převod smlouvy na fyzickou osobu nepodnikatele

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Rodné číslo:

Číslo občanského průkazu:

Platnost dokladu:

Druhý doklad totožnosti:

řidičský průkaz

Telefon:

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

Trvalé bydliště:

(zaškrtněte, pokud souhlasíte)

PSČ, obec:

Kontaktní adresa (Vyplňte jen v případě, že se liší od sídla.):
Ulice č. or./č. p.:

PSČ, obec:

Běžný bankovní účet / kód banky:

Bez uvedení bankovního účtu není možné žádost zpracovat.

B)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NOVÉM ŽADATELI – žádám o převod smlouvy na živnostníka

OSVČ – fyzická osoba-podnikatel / název obchodní firmy:
(Vyplňte pouze v případě, že nežádáte jako spotřebitel.)

IČ:

Plátce DPH:

ANO

NE

DIČ:

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Rodné číslo:

Číslo občanského průkazu:

Platnost dokladu:

Telefon:

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

Sídlo:

(zaškrtněte, pokud souhlasíte)

PSČ, obec:

Kontaktní adresa (Vyplňte jen v případě, že se liší od adresy sídla.):
Ulice č. or./č. p.:

PSČ, obec:

Běžný bankovní účet / kód banky (IBAN v případě převodu EUR smlouvy):

Bez uvedení bankovního účtu není možné žádost zpracovat.

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

Děkujeme
info@csobleasing.cz,www.csobleasing.cz
www.csobleasing.cz
Děkujemevám
vámza
zaspolupráci.
spolupráci.ČSOB
ČSOBLeasing,
Leasing,a.s.,
a.s.,Výmolova
Výmolova353/3,
353/3,150
15000
00Praha
Praha5,
5,IČ
IČ63998980,
63998980,DIČ
DIČCZ
CZ699005368,
63998980, info@csobleasing.cz,

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI: SPOTŘEBITELI I ŽIVNOSTNÍKOVI (označte vždy pouze jednu variantu)
Rodinný stav
svobodný/á
ženatý/vdaná
rozvedený/á
vdovec/vdova
druh/družka

Dosažené vzdělání
vysokoškolské
vyšší odborné
střední s maturitou
vyučený s maturitou
vyučený
základní

Čistý měsíční příjem žadatele:
Měsíční splátky
(úvěrů, leasingu):

Způsob bydlení
dům/byt v os. Vlastnictví
družstevní byt
pronajatý byt
s rodiči
jiné

Kč / EUR

Kč

Pozice v zaměstnání
úředník
lékař, učitel
manažerská pozice
technik
dělník
jiné

Čistý měsíční příjem domácnosti (žadatel + spolužadatel)*:

* V případě uvedení příjmu domácnosti je nutné vyplnit čestné prohlášení o příjmu spolužadatele.

Celkové nesplacené závazky z úvěrů
a leasingu:
Kč

Počet osob žijících ve společné domácnosti (vč. žadatele):

Zaměstnavatel
město/kraj/stát
veřejná/přísp. org.
zahraniční spol.
tuzemská spol.
banka, pojišťovna
finanční instituce
OSVČ
důchodce

Počet osob bez příjmu:

Jiné pravidelné platby (nájemné, výživné, léky, spoření,
náklady za telefon, energie, pojištění):

Kč

Kč

Z toho vyživovaných osob:

Živnostník, OSVČ – roční základ daně (vyplní pouze fyzická osoba podnikatel):

POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMU ŽADATELE – SPOTŘEBITELE (žádost je nutné dodat v originále) – vyplní zaměstnavatel:
Název zaměstnavatele:

IČ:

Adresa:
Telefon do zaměstnání:

Kontaktní osoba zaměstnavatele:

Je u nás zaměstnán(a) od:
Na dobu URČITOU* – NEURČITOU* do:

Ve funkci:

Průměrný čistý měsíční příjem za poslední tři měsíce bez mimořádných odměn činil:
Srážky ze mzdy JSOU* – NEJSOU* prováděny, ve výši:

Kč/měsíčně

Potvrzujeme, že zaměstnanec není ve zkušební době a není s ním vedeno jednání o skončení pracovního poměru.
V

Dne

Potvrzení vystavil(a):
(jméno, příjmení)

Zaměstnavatel bere na vědomí, že ČSOB Leasing, a.s. je na základě souhlasu zaměstnance oprávněn telefonicky ověřit správnost údajů poskytnutých v tomto Potvrzení. Toto
potvrzení vystavuje vždy poslední zaměstnavatel.

Razítko a podpis zaměstnavatele:

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Chtěli bychom Vás tímto požádat o pečlivé prostudování těchto informací.
Vážený zákazníku, 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.

Informace o zpracování osobních údajů za účelem posouzení bonity a důvěryhodnosti

V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, a za
účelem ochrany našeho zájmu na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy zjišťujeme a zpracováváme údaje o osobách (a to i bez souhlasu
těchto osob, vyjma rodného čísla) potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, jsme uživatelem Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje
CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.
V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které
jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů.
V souvislosti s naší účastí na NRKI o Vás zpracováváme, do NRKI poskytujeme a z NRKI získáváme tyto Vaše osobní údaje:
identifikační osobní údaje;

údaje vypovídající o tom, zda mezi Vámi a námi došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;

údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích a o plnění těchto závazků z Vaší strany;

údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků;

údaje vypovídající o tom, zda ohledně Vás došlo k postoupení pohledávky;

údaje vypovídající o Vaší bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, které jste nám sdělili, nebo které jsme o Vás získali v souvislosti
s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.
Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.,
v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování
bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI a/nebo BRKI.
Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v NRKI je (a) plnění právních povinností v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné
zájmy věřitelských subjektů, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům, (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě
osob zastupujících klienty či majitele klientů a vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby. Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci
vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je (a) plnění právních povinností bank a věřitelských
subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy bank a věřitelských subjektů, a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě
osob zastupujících klienty (právnické osoby) či majitelů klientů (právnických osob) a ve vztahu k NRKI vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby.
Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI
a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním
memorandu Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací).

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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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM RODNÉHO ČÍSLA PRO ÚČELY NRKI
V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy mezi mnou a ČSOBL (dále jen „Smlouva“) souhlasím s tím, aby ČSOBL za níže uvedeným účelem zpracovávala moje rodné číslo
způsobem a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Nebankovního registru klientských informací („Informační Memorandum NRKI“).
Účelem zpracování rodného čísla na základě tohoto souhlasu je (i) zajištění mojí jednoznačné identifikace v rámci Nebankovního registru klientských informací („NRKI“) a umožnění
vzájemného informování uživatelů NRKI a (ii) vzájemné informování uživatelů NRKI a uživatelů Bankovního registru klientských informací („BRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a
platební morálce, resp. úvěruschopnosti, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se
Smlouvou ze strany uživatelů NRKI a BRKI.
Tento souhlas uděluji na dobu šesti (6) měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a ČSOBL byla nebo bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího
trvání a na dobu dalších čtyř (4) let od splnění veškerých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění,
resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak.
Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním mého rodného čísla pro výše uvedený účel je zcela dobrovolné, že svůj souhlas s jeho
zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi ČSOBL poskytuje. Dále jsem se seznámil(a) s Informačním Memorandem,
které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o
bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce, resp. úvěruschopnosti, jejich klientů. Před podpisem tohoto souhlasu jsem rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění Informačního
Memoranda mohu kdykoli získat [informační linka, vývěska či webové stránky ČSOBL informační linka a webové stránky provozovatele NRKI].

V

Dne

Podpis nového žadatele:

PROHLAŠUJI, ŽE
NEJSEM
JSEM POLITICKY EXPONOVANOU OSOBOU. *
Bez označení příslušné varianty není možné žádost zpracovat.

V

Dne

Podpis nového žadatele:

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.

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 fyzická osoba nepodnikatel / živnostník
POŽADOVANÉ DOKUMENTY, KTERÉ JSOU NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI:
Novým žadatelem je fyzická osoba podnikatel:
– Živnostenský list, příp. koncesní listina
– Osvědčení o registraci DIČ
– Kopie platného občanského průkazu fyzické osoby podnikající
– 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);
Žadatel vedoucí daňovou evidenci: Daňové přiznání s razítkem FÚ, nebo s potvrzením o elektronickém podání (EPO) za dvě poslední uzavřená účetní období vč.
Všech příloh – Výkaz / evidence o majetku a závazcích, Výkaz / evidence o příjmech a výdajích: 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.
Novým žadatelem je fyzická osoba nepodnikatel:
– Kopie platného občanského průkazu (cestovní pas u cizích státních příslušníků)
– Kopie platného řidičského průkazu
– Originál potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele (ne starší 30 dnů), nebo v případě osoby samostatně výdělečně činné doklady dle účetních výkazů
požadovaných v případě žadatele fyzické osoby podnikatele (viz výše)
– 2 po sobě jdoucí výpisy z bankovního účtu dokládající příjmy za poslední období
V případě úmrtí stávajícího zákazníka (spotřebitele) dále také:
– Úmrtní list
– Usnesení o ukončení dědického řízení, nebo
– Okruh dědiců v rámci dědické linie stanovený notářem a Souhlas všech dědiců s převodem smlouvy s úředně ověřeným/i podpisem/y; v případě, že je součástí
okruhu dědiců nezletilý dědic, je potřeba zajistit také úředně ověřený souhlas soudem stanoveného zástupce
V případě změny ze zákonných důvodů dále také:
– Dokumenty prokazující zákonnou změnu, kterou je prodej podniku fyzické osoby podnikatele / živnostníka.
V případě rozvodu dále také:
– Dokumenty prokazující vypořádání / zúžení společného jmění manželů, rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci

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 NA SPOTŘEBITELE 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
– úhrada veškerých závazků po splatnosti na všech zákaznických smlouvách stávajícího zákazníka i nového žadatele (je-li uzavřen smluvní vztah)
Zákaznická smlouva bude převedena za stávajících podmínek. Převod bude uskutečněn k nejbližší splátce s datem uskutečnění zdanitelného plnění následujícím po
datu vypracování změny, případně dle žádosti zákazníka k pozdější splátce.

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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