Žádost o převod
zákaznické smlouvy
Vyplňte 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 – pevná linka: 					

Fax: 							

Mobilní telefon: 					

E-mail: 							

Běžný bankovní účet a kód banky: 									
Souhlasím s převodem zákaznické smlouvy na níže uvedeného žadatele.
Podpis (razítko) stávajícího zákazníka* 					

Datum: 			

* v případě úmrtí stávajícího zákazníka není podpis vyžadován

ÚDAJE O NOVÉM ŽADATELI – zákaznická smlouva bude uzavřena na:
Obchodní firma / Příjmení a jméno: 					

IČ/RČ: 

Adresa sídla / trvalého bydliště: 											
Kontaktní adresa (liší-li se od sídla / trvalého bydliště): 										
Běžný bankovní účet a kód banky: 										
Bez uvedení bankovního účtu není možné žádost zpracovat. V případě financování v EUR uveďte číslo účtu pro EUR platby včetně SWIFT a IBAN.

Telefon – pevná linka: 					

Fax: 					

Kontaktní osoba pro projednání detailů převodu smlouvy – Příjmení a jméno: 										
Mobilní telefon: 					

E-mail:					

Dále vyplňte v případě, že se jedná o žadatele právnickou osobu:
Právní forma: 			

DIČ: 			

Plátce DPH:

ANO

NE		

Statutární orgán podepisující smlouvu – Příjmení a jméno: 								
Číslo občanského průkazu: 		

Platnost dokladu:

Smlouvu podepisuje zástupce společnosti na základě plné moci

Skutečný majitel: 			

Datum narození:

Bydliště: 					

Skutečný majitel: 			

Datum narození:

Bydliště: 					

Výsledky společnosti za poslední uzavřené účetní období (v tis. Kč):			

Vlastní kapitál: 						

Hospodářský výsledek po zdanění: 			

Krátkodobé pohledávky: 						

Cizí zdroje: 				

Výnosy: 											

6/2013

Dále vyplňte v případě, že se jedná o žadatele fyzickou osobu podnikatele (OSVČ):
DIČ: 			

Plátce DPH:

ANO

NE		 Občanství:

ČR

JINÉ:

Číslo občanského průkazu: 		

Platnost dokladu: 							

Rodinný stav		 Dosažené vzdělání		Způsob bydlení		 Roční základ daně žadatele: 				
svobodný/á		
vysokoškolské		
dům/byt v os. vlastnictví
ženatý/vdaná		
vyšší odborné		
družstevní byt		 Počet osob žijících ve společné domácnosti (včetně žadatele):
rozvedený/á		
střední s maturitou		
pronajatý byt		 Počet osob bez příjmu: 					
vdovec/vdova		
vyučený s maturitou		
s rodiči		
Z toho vyživovaných osob: 				
druh/družka 		
vyučený		
jiné		
základní										
		
Počet zaměstnanců (celkem): 			

Dále vyplňte v případě, že se jedná o žadatele fyzickou osobu nepodnikatele:
Číslo občanského průkazu: 		
Druhý doklad totožnosti:

Platnost dokladu: 			

řidičský průkaz		

cestovní pas		

(Na tento typ žadatale nelze převést finanční leasing.)
Občanství:

ČR

JINÉ:

rodný list		 Číslo druhého průkazu: 			

Rodinný stav		 Dosažené vzdělání		Způsob bydlení		Zaměstnavatel		 Pozice v zaměstnání
svobodný/á		
vysokoškolské		
dům/byt v os. vlastnictví
město/kraj/stát		
úředník
ženatý/vdaná		
vyšší odborné		
družstevní byt		
veřejná/přísp. org.		
lékař, učitel
rozvedený/á		
střední s maturitou		
pronajatý byt		
zahraniční spol.		
manažerská pozice
vdovec/vdova		
vyučený s maturitou		
s rodiči		
tuzemská spol.		
technik
druh/družka 		
vyučený		
jiné		
banka, pojišťovna		
dělník
základní				
finanční instituce		
jiné
		
						 OSVČ
Čistý měsíční příjem domácnosti (žadatel + spolužadatel): 								

Kč

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

Měsíční splátky 				 Celkové nesplacené závazky
Kč z úvěrů a leasingu: 			
(úvěrů, leasingů): 			
Počet osob žijících ve společné
domácnosti (vč. žadatele): 			

Kč

Počet osob bez příjmu: 			

Jiné povinné pravidelné platby
(např. nájemné, výživné): 			

Kč

Z toho vyživovaných osob: 			

Potvrzení o výši příjmu žadatele – vyplní zaměstnavatel:
Název zaměstnavatele: 					

IČ zaměstnavatele: 					

Adresa zaměstnavatele: 											
Kontaktní osoba zaměstnavatele: 			
V současném zaměstnání od roku:

Zaměstnán/a na dobu:

Telefon do zaměstnání: 					
neurčitou

určitou do 			

Pozice: 		

Průměrný čistý měsíční příjem za poslední tři měsíce bez mimořádných odměn činil: 							
Srážky ze mzdy

jsou

nejsou prováděny; ve výši: 								

Kč
Kč /měsíčně

Zaměstnanec není ve zkušební době a není s ním vedeno jednání o skončení pracovního poměru.
V 			
Dne
Potvrzení vystavil(a): 
						
(příjmení a jméno, razítko)

Čestné prohlášení manžela (manželky) žadatele:
Příjmení a jméno: 					

RČ: 			

Titul:

Adresa trvalého bydliště: 											
Souhlasím s tím, aby můj (moje) manžel(ka) uzavřel(a) se společností ČSOB Leasing, a.s., úvěrovou smlouvu a uvědomuji si vznik finančního závazku vyplývajícího z této
úvěrové smlouvy.
V 			

Dne

Podpis manžela (manželky): 

Čestné prohlášení spolužadatele:
Příjmení a jméno: 					

RČ: 			

Titul:

Adresa trvalého bydliště: 											
Prohlašuji, že mám průměrný měsíční čistý příjem za poslední tři měsíce (roční základ u OSVČ) bez přídavků na děti ve výši: 			
V 			

Dne

Podpis spolužadatele: 

Důvod žádosti o převod zákaznické smlouvy:
finanční důvody						
stávající zákazník si pořizuje nový vůz u ČSOB Leasing, a.s.		
stávající zákazník nebo žadatel je dodavatel s platnou smlouvou o spolupráci		
změna právnické osoby nebo závodu ze zákonných důvodů		
úmrtí stávajícího zákazníka				

přerušení živnosti na dobu delší než je trvání zákaznické smlouvy,
nebo na dobu neurčitou
rozvod					
jiný: 					

Kč

TERMÍN POSOUZENÍ ŽÁDOSTI:
Termín provedení změny a výše poplatku se řídí platným sazebníkem ČSOB Leasing, a.s. Poplatek je fakturován novému žadateli. Jednotlivé varianty jsou popsány v Příloze,
která je součástí této žádosti.
VARIANTA A = smlouva o úvěru je uzavřena dle zákona č. 145/2010 Sb., tzn. po 1. 1. 2011, nebo nový žadatel je fyzická osoba nepodnikatel; stávající smlouva o úvěru bude
předčasně ukončena a bude uzavřena nová smlouva o úvěru
standardně 		 – ve lhůtě do 10 pracovních dnů od přijetí kompletních podkladů;		 za poplatek 5 000 Kč
VARIANTA B = zákaznická smlouva, nebo žadatel nespadají do varianty A; zákaznická smlouva bude převedena za stávajících podmínek
standardně 		 – ve lhůtě do 10 pracovních dnů od přijetí kompletních podkladů;		 za poplatek 6 000 Kč (u finančního leasingu + DPH)
zrychleně 		 – ve lhůtě do 6 pracovních dnů od přijetí kompletních podkladů;			za poplatek 9 000 Kč (u finančního leasingu + DPH)
ZMĚNA PRÁVNICKÉ OSOBY ZE ZÁKONNÝCH DŮVODŮ / ÚMRTÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKAZNÍKA / ROZVOD / PŘERUŠENÍ ŽIVNOSTI
standardně 		 – ve lhůtě do 10 pracovních dnů od přijetí kompletních podkladů;		 bez poplatku

VÝŠE KUPNÍ CENY PŘEDMĚTU FINANCOVÁNÍ – vyplňte pouze v případě Varianty A:
											

Kč

SOUHLAS ZÁKAZNÍKA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A RODNÉHO ČÍSLA
Žadatel (dále jen „Zákazník“) prohlašuje a podpisem potvrzuje, že výslovně souhlasí s tím, aby ČSOB Leasing, a.s. (dále jen “ČSOBL“) za níže uvedeným účelem shromažďoval, zpracovával a uchovával ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), jeho osobní a citlivé údaje včetně rodného čísla, získané v rámci jednání o uzavření smluvního
vztahu, při uzavření a/nebo v průběhu trvání smluvního vztahu (u právnických osob se jedná o veškeré informace, které o něm ČSOBL získá, a to i v případech, na které se jinak vtahuje zákonná či smluvní
povinnost mlčenlivosti). Zákazník dále souhlasí s tím, aby za níže uvedenými účely: (i) osoby, které ČSOBL ovládá, osoby, které ČSOBL ovládají, a osoby ovládané některou z osob, které ovládají ČSOBL
(zejména pak Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, Hypoteční banka, a.s. IČ: 13584324, ČSOB Factoring, a.s. IČ: 45794278, Českomoravská stavební spořitelna, a.s. IČ: 49241397, ČSOB
Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČ: 45534306, ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o., IČ: 27151221, Československá obchodná banka, a.s. Sídlo: Michalská 18 Bratislava 815 63 IČ: 36 854 140,
(dále společně jen „subjekty skupiny ČSOB“), subjekty skupiny KBC Group NV, společnost PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o., IČ: 26737442, a osoby, které tvoří koncern se společností BANQUE
PSA FINANCE, akciová“ společnost, se sídlem 75 avenue de la Grande Armée, Paříž (dále společně jen „subjekty skupiny PSA“), poskytovaly ČSOBL veškeré informace, které o Zákazníkovi mají, včetně
osobních údajů, a to i v případech, na které se jinak vztahuje zákonná či smluvní povinnost mlčenlivosti; (ii) si ČSOBL samostatně obstarával informace včetně osobních údajů o Zákazníkovi od subjektů skupiny ČSOB a od subjektů skupiny PSA; (iii) ČSOBL poskytl subjektům skupiny ČSOB zpracovatelům, s nimiž má ČSOBL uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, subjektům skupiny PSA a osobám,
jichž je ČSOBL členem veškeré informace, včetně osobních údajů, které v souvislosti se smluvním vztahem o Zákazníkovi získá, a to i v případech, na které se jinak vztahuje zákonná či smluvní povinnost
mlčenlivosti; (iv) subjekty skupiny ČSOB a subjekty skupiny PSA shromažďovaly a zpracovávaly informace, včetně osobních údajů, které získaly na základě tohoto souhlasu od ČSOBL, a to ke stejnému
účelu, ve stejném rozsahu a po dobu jejich právní existence; (v) subjekty skupiny ČSOB a subjekty skupiny PSA využívaly elektronický kontakt na Zákazníka (zejména telefon, fax nebo e-mail) pro potřeby
šíření obchodních sdělení určených k přímé či nepřímé podpoře výrobků, služeb nebo image ČSOBL, subjektů skupiny ČSOB a subjektů skupiny PSA. Účelem zpracování Zákazníkových osobních údajů na
základě tohoto souhlasu je: (a) vytvoření souboru informací vypovídajících o Zákazníkově bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce; (b) zajištění vzájemného informování subjektů uvedených v tomto bodě
smluvního vztahu o Zákazníkově bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce; (c) umožnění posuzování Zákazníkovy bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany subjektů uvedených v tomto bodě
smluvního vztahu; (d) umožnění posouzení,zda vstoupit do jednání o smluvním vztahu se zákazníkem; (e) umožnění nabídky zboží nebo služeb subjektů uvedených v tomto bodě smluvního vztahu. Zákazník
uděluje tento souhlas na celou dobu trvání právní existence ČSOBL. Zákazník se výslovně dohodl s ČSOBL, že neodvolá svůj souhlas po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu dalších 10 let od splnění
veškerých svých finančních závazků ze smluvního vztahu, pokud tyto závazky zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku smluvního vztahu, pokud finanční
závazky ze smluvního vztahu zaniknou jinak. Uzavřením smluvního vztahu Zákazník potvrzuje, že byl ze strany ČSOBL informován o všech svých právech vyplývajících ze Zákona, zejména o svém právu
přístupu k osobním údajům.
Zákazník rovněž souhlasí s tím a současně zmocňuje ČSOBL k tomu, aby jím poskytnuté osobní údaje včetně rodného čísla v případě porušení smluvní povinnosti Zákazníkem, důsledkem čehož je existence
peněžní pohledávky ve výši dvou splátek, nebo existence jakékoli peněžní pohledávky ČSOBL za Zákazníkem déle než 30 dnů po splatnosti, zpracovávala za účelem informování o porušení Zákazníkovy smluvní
povinnosti včetně rozsahu a povahy tohoto porušení a o následné Zákazníkově platební morálce a za účelem ochrany práv ČSOBL předávala za výše uvedenými účely k dalšímu zpracování sdružení SOLUS,
zájmovému sdružení právnických osob, IČ 69346925 (dále jen „SOLUS“), které vede databázi osob (dlužníků),jež porušily smluvní závazek řádně platit za poskytnutou finanční službu (tj. úvěr, leasing, pojištění, kreditní karty, splátkový prodej apod.), případně jeho právnímu nástupci. Zákazník souhlasí s tím, aby SOLUS při zpracování jeho osobních údajů využil služeb zpracovatelů. Zákazník souhlasí s tím, že takto zpracovávané osobní údaje včetně rodného čísla SOLUS zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele svým členům, a to výlučně za výše uvedenými účely. Tento souhlas je Zákazníkem poskytován od data platnosti
smluvního vztahu a dále po dobu čtyř let po datu úhrady posledního finančního závazku vůči ČSOBL. Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné. Aktuální seznam členů sdružení SOLUS je uveden na
stránkách www.solus.cz a je k dispozici v sídle ČSOBL či na telefonické vyžádání. Zákazník potvrzuje, že byl poučen o právu přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu § 11 a § 12 Zákona. Zjistí-li Zákazník, že
ČSOBL, případně jiný subjekt, kterému byly jeho osobní údaje zpřístupněny, porušil některou z povinností stanovených mu Zákonem, má právo se obrátit na sdružení SOLUS nebo na Úřad pro ochranu osobních
údajů (www.uoou.cz) se žádostí o zajištění opatření k nápravě. Zákazník potvrzuje, že byl ČSOBL poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle § 21 Zákona.
V souvislosti s uzavřením smluvního vztahu vyjadřuje Zákazník podpisem souhlas s tím, aby ČSOBL za níže uvedeným účelem shromažďoval, zpracovával a uchovával Zákazníkovy osobní údaje včetně
rodného čísla,a to způsobem,v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační
Memorandum“). Účelem zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu je: (i) vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských informací (NRKI), vypovídajících o Zákazníkově
bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce; (ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o Zákazníkově bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakované) posuzování Zákazníkovy bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI; a (iii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských
informací (BRKI) o Zákazníkově bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakované) posuzování Zákazníkovy bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů
NRKI a BRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny
v Informačním Memorandu. Zákazník tento souhlas uděluje na dobu trvání smluvního vztahu a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých svých finančních závazků z uzavřeného smluvního vztahu pokud
tyto závazky zaniknou řádným splněním, nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku smluvního vztahu, pokud finanční závazky ze smluvního vztahu zaniknou jinak. Zákazník prohlašuje, že
se před podpisem tohoto souhlasu seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje rovněž poučení o jeho právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného
informování uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů.
Před podpisem tohoto souhlasu byl Zákazník rovněž informován o tom, že aktuální znění Informačního Memoranda může kdykoli získat v sídle ČSOBL, na tel. č. 222 012 111 či na webových stránkách
www.csobleasing.cz.
Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo povolení k pobytu, cestovní pas).
Čestné prohlášení nového žadatele
Stvrzuji svým podpisem pravdivost a úplnost všech uvedených údaju na této žádosti, souhlasu se zpracováním osobních údajů i v přílohách a současně prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem případně
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.

PROHLAŠUJI, ŽE

NEJSEM

JSEM POLITICKY EXPONOVANOU OSOBOU. *

Bez označení příslušné varinaty není možné žádost zpracovat.
V 			

Dne

PODPIS ŽADATELE: 

Při podpisu zákaznické smlouvy je nutné předložit občanský průkaz a druhý doklad (rodný list, řídičský průkaz, cestovní pas). V případě, že zákaznickou smlouvu bude podepisovat osoba zplnomocněná na
základě plné moci, musí být plná moc vystavena osobou(osobami) oprávněnou(nými) jednat jménem žadatele a podpis(y) této(těchto) osob(y) musí být vždy úředně ověřen(y) v souladu s obecně závaznými
právními předpisy.
* Podle zákona c. 253/2008 Sb., politicky exponovanou osobou se rozumí:
1. Fyzická osoba, která vykonává v zahraničí významnou veřejnou funkci s celostátní působností, jako je hlava státu, předseda vlády, ministr, náměstek ministra, poslanec, senátor, soudce nejvyššího
a ústavního soudu, člen bankovní rady centrální banky, člen nejvyššího velení armády, člen představenstva a dozorčí rady státního podniku, velvyslanec apod., nebo
2. Fyzická osoba, která vykonává v zahraničí vrcholnou řídící funkci v orgánech Evropské unie, OSN, OBSE, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu apod.
3. Blízké osoby těchto funkcionářů – rodiče, děti, manželé, partneři, zeťové, snachy.
4. Spolumajitelé a společníci v právnické osobě, kterou společně vlastní s politicky exponovanou osobou. Postavení politicky exponované osoby platí nejenom po dobu výkonu funkce, ale ješte jeden další
rok. Osoby, které vykonávají veřejné funkce v ČR a současně mají trvalé bydlište v ČR, nejsou z pohledu zákona politicky exponované osoby.

Příloha k žádosti
o převod zákaznické smlouvy
POŽADOVANÉ DOKUMENTY, KTERÉ JSOU NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI:
Novým žadatelem je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel:
– Výpis z Obchodního rejstříku ne starší 3 mesíců nebo živnostenský list, příp. koncesní listina
– Osvědčení o registraci DIČ
– Platný občanský průkaz jednajícího statutárního orgánu dle OR, případně fyzické osoby podnikající, případně zmocněnce na základě plné moci
– Jiný doklad (cestovní pas, rodný list)
– 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 podacím lístkem 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 podacím lístkem 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 bežný 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: 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:
– Občanský průkaz (cestovní pas u cizích státních příslušníků)
– Další doklad totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list)
– Potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele (pokud není součástí žádosti), 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 za poslední období
V případě úmrtí stávajícího zákazníka 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 právnické osoby ze zákonných důvodů dále také:
– Dokumenty prokazující zákonnou změnu, kterou je prodej právnické osoby, fúze, rozštěpení právnické osoby, vklad právnické osoby do základního jmění společnosti aj.
V případě přerušení živnosti dále také:
– Dokumenty prokazující dobu přerušení živnosti na dobu delší než je doba trvání zákaznické smlouvy, nebo na dobu neurčitou
V případě rozvodu dále také:
– Dokumenty prokazující vypořádání / zúžení společného jmění manželů, rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci

PODMÍNKY PŘEVODU:
Varianta A – PŘEVÁDĚNÁ ZÁKAZNICKÁ SMLOUVA JE ÚVĚROVÁ SMLOUVA UZAVŘENÁ DLE ZÁKONA Č. 145/2010 Sb. (TZN. PO 1.1.2011), NEBO NOVÝM ŽADATELEM JE FYZICKÁ
OSOBA NEPODNIKATEL
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 email 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 email 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.
ZMĚNA PRÁVNICKÉ OSOBY ZE ZÁKONNÝCH DŮVODŮ / ÚMRTÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKAZNÍKA / ROZVOD / PŘERUŠENÍ ŽIVNOSTI
Žádost o převod nepodléhá schválení, nový žadatel má na postoupení zákaznické smlouvy právní nárok. V případě úmrtí stávajícího zákazníka je převod smlouvy možný pouze na dědice
v rámci dědické linie.
Podmínkou posouzení žádosti je:
– doručení kompletních podkladů spolu s touto žádostí na kteroukoli pobočku ČSOB Leasing, a.s., nebo zaslání naskenovaných dokumentů na email zmenysmluv@csobleasing.cz
Zákaznická smlouva bude převedena za stávajících podmínek. Převod bude uskutečněn k datu uskutečnění zdanitelného plnění splátky následující po rozhodném datu.

Děkujeme Vám za spolupráci. ČSOB Leasing, a.s., Na Pankráci 310/60, IČ 63998980, DIČ CZ 63998980, Zákaznické centrum: 222 012 111, Infolinka: 800 150 150, info@csobleasing.cz, www.csobleasing.cz

