Žádost o subleasing – zapůjčení
předmětu financování třetí 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): 									
Telefon – pevná linka: 					

Fax: 					

Mobilní telefon: 					

E-mail: 					

			
			

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

Podpis (razítko) stávajícího zákazníka: 					

Datum: 			

ÚDAJE POSKYTNUTÉ 3. OSOBOU / PODNÁJEMCEM
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: 							

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.

PŘÍLOHY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ TÉTO ŽÁDOSTI
Požadované dokumenty 3. osoby   /  podnájemce:
−
−
−
−

Platný občanský průkaz
Jiný doklad (cestovní pas, rodný list, řidičský průkaz)
Výpis z Obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců nebo živnostenský list, příp. koncesní listina
Osvědčení o registraci DIČ

12/2013

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 email 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 a termín provedení změny se řídí platným sazebníkem ČSOB Leasing, a.s. Poplatek je fakturován stávajícímu zákazníkovi.

SOUHLAS 3. OSOBY / PODNÁJEMCE SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽITÍM RODNÉHO ČÍSLA
Zákazník prohlašuje a podpisem potvrzuje, že výslovně souhlasí s tím, aby 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 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 vztahuje 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., (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. Zákazník uděluje tento souhlas na dobu trvání smluvního vztahu a na dobu 10 let po jeho skončení. 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 povinnost 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 dluhu 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
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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 dluhů z uzavřeného smluvního vztahu pokud tyto dluhy zaniknou
řádným splněním, nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku smluvního vztahu, pokud dluhy 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.
SOUHLAS S MARKETINGOVÝM VYUŽITÍM.
Osobními údaji, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, jsou zejména jméno a příjmení, bydliště či jiná Vámi udaná adresa a dále datum narození, rodné číslo, a další kontaktní údaje, která
nám umožňují s Vámi komunikovat poštou, prostřednictvím e-mailu, textové zprávy (SMS), telefonu, jiných elektronických prostředků či sociálních sítí. Použijeme také údaje o Vašem využívání služeb členů
skupiny ČSOB, jejich internetových stránek a informací na nich sdělených, o Vašich platebních a jiných finančních operacích a další údaje získané v souladu se zákonem od členů skupiny ČSOB nebo z veřejných zdrojů nebo od třetích stran. Souhlas udělujete za účelem nabídky obchodu a služeb. Můžeme Vám tak nabízet produkty a služby členů skupiny ČSOB anebo jejich vybraných obchodních partnerů.
Souhlas udělujete rovněž za účelem marketingového zpracování, které nám umožňuje bližší poznání Vašich osobních představ a potřeb, lepší přizpůsobení naší nabídky a zkvalitnění služeb poskytovaných
v rámci skupiny ČSOB. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále 5 let od jeho ukončení. Nestanete-li se naším klientem, pak pouze 6 měsíců od udělení souhlasu. Souhlas udělujete ČSOBL a též dalším společnostem, které jsou součástí stejného podnikatelského seskupení ve smyslu zákona o obchodních korporacích. Jde o společnosti Československá obchodní banka, a.
s. Českomoravská stavební spořitelna, a.s., ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Factoring, a.s., ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o., ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny
ČSOB, ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB a Hypoteční banka, a.s. (skupina ČSOB). Váš souhlas je dobrovolný a můžete ho odmítnout nebo jej kdykoli později odvolat, případně můžete odmítnout
jeho poskytnutí přeškrtnutím tohoto článku. Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů a členech skupiny ČSOB naleznete na www.csobleasing.cz.
Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo povolení k pobytu, cestovní pas).
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 			

Dne

Podpis 3. osoby   /  podnájemce: 

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

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

