ŽÁDOST O PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z LEASINGOVÉ SMLOUVY

ČÍSLO LEASINGOVÉ SMLOUVY /variabilní symbol/……………………………………………..….……..
PŘEDMĚT LEASINGU /model a typ/……………………………………………………………………………….…………………………………………...

1. SOUČASNÝ NÁJEMCE:
OBCH. JMÉNO A REGISTR.

:……………………………………………………………………………..…..……
……………………………………………………………………………………………..

ADRESA

IČO:……………………………………………...

DIČ:………………………….………………………………….…..…..

ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE /jméno, RČ, č.OP/…………………………………….…………………………………………….………….……….

TELEFON:…………………….………..

e-mail:……………………………………………………………………

2. BUDOUCÍ NÁJEMCE:
OBCH. JMÉNO A REGISTR. ADRESA:…………………………………………………………….……………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….

IČO:……………………………….……………..

DIČ:…………………………………………………………….………..

ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE /jméno, RČ, č. OP/………………………………………………………….…………………………………………...

e-mail:………………………………….……………………..

TELEFON:……………………………….

Plátce DPH:

ano

ne

3. POŽADOVANÝ TERMÍN PŘEVODU (viz.bod č.7 podmínek) ………………………………………..
4. Důvod převodu práv a
povinností:…………………………………………………………………………………………….….….
5. Administrativní poplatek za převod smlouvy dle Sazebníku správních poplatků RCI Financial
Services, s.r.o.

Dne :

Kontakt:

……………………………….
podpis za současného nájemce

Call centrum

…..……………………………
podpis za budoucího nájemce

Tel: 844 113 355
Fax: 844 113 399
E-mail: info@unicreditleasing.cz
_____________________________________________________________________________________________

Příloha: Podmínky převodu leasingové smlouvy
Souhlas se zpracováním dat pro budoucího nájemce

PODMÍNKY PŘEVODU PRÁV A POVINNOSTÍ
Podklady potřebné k uzavření smlouvy o převodu práv a povinností:
SOUČASNÝ NÁJEMCE:
právnická osoba:
fyzická osoba podnikající:
soukromá osoba:

aktuální výpis z obchodního rejstříku, kopie OP
živnostenský list, kopie OP
kopie OP

BUDOUCÍ NÁJEMCE:
právnická osoba: aktuální výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o DIČ, daňové přiznání za dvě uzavřená
období, výkaz zisku a ztrát a rozvaha za poslední dvě uzavřená období + průběžné výsledky
běžného období, kopie OP osoby podepisující za stranu budoucího nájemce
fyzická osoba podnik.: živnostenský list, osvědčení o DIČ, daň. přiznání za dvě účetní období + průběžné
výsledky běžného období, kopie OP
soukr. osoba: kopie OP + ŘP nebo pas, potvrzení od zaměstnavatele o průměrné výši
čistého měsíčního výdělku za poslední 3 měsíce, pracovní smlouva, výplatní pásky za poslední 3
měsíce nebo výpis z účtu

PODMÍNKY PŘEVODU:
1. Smluvní strany:
Smlouvu o převodu podepisují oprávněné osoby všech zúčastněných stran, případně zmocněné osoby na základě plné
moci s úředně ověřeným podpisem.
2. Poplatky:
Administrativní poplatek za převod hradí budoucí nájemce podle data splatnosti uvedeného na faktuře, není – li
dohodnuto jinak.
3. Závazky vůči pronajímateli:
Závazky současného nájemce vůči pronajímateli musí být vyrovnány do data převodu leasingové smlouvy.
Budoucí nájemce přebírá po převodu veškerá práva a povinnosti vyplývající z leasingové smlouvy.
4. Omezení převodu:
Ve smyslu zákona 586/92 Sb. o daních z příjmů a předpisů souvisejících, platí omezení realizace převodu smlouvy pouze
z firmy na firmu nebo ze soukromé osoby na soukromou osobu.
Poznámka: Je-li účastníkem převodu práv a povinností z LS fyzická osoba -nepodnikatel, vystavuje se
druhý účastník, tj. fyzická osoba-podnikatel či právnická osoba riziku vyloučení nájemného z daňově
uznatelných nákladů ze strany správce daně. Za tento důsledek nenese pronajímatel odpovědnost.
Převod lze provést pouze na osobu nebo firmu s trvalým pobytem nebo působností v ČR.
5.

Pojištění:
Pojištění předmětu leasingu na původního nájemce bude ukončeno k datu převodu smlouvy.
-V případě zprostředkovaného pojištění předmětu leasingu u původního nájemce (tzn. splátky pojistného jsou součástí
splátkového
kalendáře) bude pojistná smlouva zajištěna pronajímatelem (hromadné pojištění), nelze sjednat individuální pojištění.
Budoucí nájemce obdrží zelenou kartu a dodatek ke kupní/leasingové smlouvě.
-V případě pojištění předmětu leasingu zajištěného pronajímatelem (hromadné pojištění) u původního nájemce (tzn. splátky
pojistného
jsou součástí splátkového kalendáře) bude nový nájemce opět zařazen do pojištění, nelze sjednat individuální pojištění .
Budoucí nájemce obdrží zelenou kartu a dodatek ke kupní/leasingové smlouvě.
-U povinného ručení a doplňkového pojištění bude použita sazba dle aktuálního sazebníku pojišťovny.
Sazba havarijního pojištění zůstává původní.
-V případě individuálního pojištění předmětu leasingu je budoucí nájemce povinen zajistit novou pojistnou smlouvu
s vinkulací pojistného
plnění ve prospěch pronajímatele.
6. Velký technický průkaz:
Převod uživatele v TP si na Registru silničních vozidel zajišťují nájemci sami.
7. Termín převodu:
Podklady o současném i budoucím nájemci potřebné k převodu práv a povinností z leasingové smlouvy je nutné doručit
nejpozději do 15.dne v běžném měsíci, aby mohl být převod proveden od 1. dne následujícího
měsíce, na adresu:
RCI Financial Services, s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 Michle

SOUHLAS PŘI ŽÁDOSTI O UZAVŘENÍ SMLOUVY S RCI FINANCIAL SERVICES, S.R.O. S PŘEDÁNÍM
A ZPRACOVÁNÍM DAT SUBJEKTU ÚDAJŮ DO BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ,
DO NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A DO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SOLUS
Subjekt údajů (dále jen Klient) tímto výslovně uděluje souhlas a současně zmocňuje společnost RCI Financial Services, s.r.o.,
IČO:25722328, se sídlem, Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1 (dále jen Společnost) k tomu, aby Společnost za účelem uzavření
leasingové smlouvy, smlouvy o operativním leasingu, smlouvy o splátkovém prodeji nebo úvěrové smlouvy (dále jen Smlouvy) v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č.
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších
předpisů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala jeho osobní a další údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo,
adresa, sídlo/místo podnikání, IČO, datum a místo narození, telefonní číslo, e-mail a jakékoliv informace týkající se plnění smluvních
povinností Klienta z uzavřené Smlouvy, zejména informací týkajících se bonity, důvěryhodnosti či platební morálky Klienta, kterými pak
předně jsou údaje o uzavření či neuzavření Smlouvy, údaje Klienta vypovídající o finančních závazcích Klienta, které mohou vzniknout
vůči Společnosti v souvislosti se Smlouvou, údaje vypovídající o zajištění závazků Klienta v souvislosti se Smlouvou, jakož i jakékoli jiné
údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Klienta, které sdělil či sdělí Společnosti či které Společnost získala či získá
v souvislostí se žádostí o uzavření, uzavřením, plněním či neplněním Smlouvy (vše dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje poskytnuté
Společnosti nebudou Společností zpracovány pro jiné účely než pro účely:
- uzavření a plnění Smlouvy;
- zpracování v rámci své obchodní činnosti také pro jiné produkty a služby;
- poskytování osobních údajů do databáze zájmového sdružení právnických osob SOLUS, IČO: 69346925 (dále jen „SOLUS“), přičemž
údaje o porušení Smlouvy Klientem, jehož následkem je existence peněžní pohledávky, budou poskytnuty až v případě prodlení Klienta se
dvěma splátkami anebo při existenci jakékoli peněžní pohledávky déle jak třicet dnů po splatnosti Společnosti za Klientem, a to za účelem
informování o porušení smluvní povinnosti Klientem včetně rozsahu a povahy tohoto porušení, následné platební morálce Klienta a za
účelem ochrany práv společnosti nebo jejího právního nástupce; v ostatních případech, zejména pro účely Pozitivního registru sdružení
SOLUS, osobní údaje Klienta budou poskytnuty kdykoli dle dohody Společnosti a SOLUSu.
- poskytování osobních údajů Nebankovnímu registru klientských informací (dále jen NRKI) a Bankovnímu registru klientských informací
(dále jen BRKI) vždy jednou měsíčně v datu dle dohody mezi Společností a NRKI a BRKI a to za účelem informování o platební morálce,
bonitě a důvěryhodnosti Klienta za účelem ochrany práv společnosti nebo jejího právního nástupce.
Klient bere na vědomí a souhlasí, aby NRKI, BRKI a SOLUS dále zpracovávaly osobní údaje za účelem vytvoření souboru informací
v rámci registru klientských informací NRKI, BRKI, Pozitivního registru sdružení SOLUS, Registru FO Sdružení SOLUS, Registru IČ
Sdružení SOLUS (všechny registry dále jen jako „registr klientských informací“) vypovídajících o jeho bonitě, důvěryhodnosti a platební
morálce, zpřístupnění těchto údajů oprávněným uživatelům registrů klientských informací a zajištění vzájemného informování oprávněných
uživatelů registru klientských informací a umožnění posouzení bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Klienta ze strany oprávněných
uživatelů registru klientských informací (a to i opakovaně) a obecné ochrany práv oprávněných uživatelů registru klientských informací,
přičemž tito uživatelé mohou tyto osobní údaje používat, a to případně spolu s dalšími osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají.
Klient bere na vědomí a souhlasí, aby za výše uvedeným účelem BRKI, NRKI a SOLUS předávaly osobní údaje provozovateli registru
klientských informací k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchování v rámci takového registru, aby byly tyto osobní údaje
zpřístupněny všem oprávněným uživatelům registru klientských informací, aby oprávnění uživatelé registru klientských informací tyto
osobní údaje použili a aby byly tyto osobní údaje provozovatelem registru klientských informací zpřístupněny, pokud k tomuto bude
existovat odpovídající souhlas Klienta či k tomu bude provozovatel oprávněn v souladu se zákonem. Klient dále bere na vědomí a souhlasí
s tím, že Společnost, BRKI, NRKI a SOLUS budou za výše uvedeným účelem zpracovávat i jeho osobní údaje obsažené v insolvenčním
rejstříku vedeném podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Klient souhlasí s tím, aby Společnost, BRKI, NRKI a SOLUS při
zpracování jeho osobních údajů využily služeb zpracovatelů. Klient souhlasí s tím, že takto zpracovávané osobní údaje včetně rodného
čísla Společnost, BRKI, NRKI a SOLUS zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele svým členům, a to výlučně za výše uvedenými
účely. Klient souhlasí s tím, aby Společnost jeho osobní údaje zpracovávala v rámci své obchodní činnosti i pro jiné své produkty, popř. je
předávala pro uzavření dalších smluv dceřiným a mateřské/mateřským společnostem a předávala je své/svým mateřské/mateřským
společnosti/společnostem, a společnosti Renault Česká Republika, a.s. a společnosti Nissan Sales CEE Kft. – organizační složka v rámci
své informační povinnosti a v souvislosti s kontrolní činností mateřské/mateřských společnosti/společností včetně povinnosti poskytování
informací do kontrolního a evidenčního systému bankovní skupiny Společnosti v rámci Basel II. Tento souhlas je Klientem poskytován od
data jeho podepsání na dobu 6ti měsíců a v případě uzavření Smlouvy se Společností po dobu trvání této Smlouvy a dále po dobu šesti let
po datu úhrady posledního finančního závazku z této Smlouvy.
Před podpisem tohoto souhlasu Klient potvrzuje, že se seznámil s Informačním Memorandem, a Poučením o registrech Sdružení SOLUS,
které obsahují i poučení o jeho právech v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci registru NRKI i pro účely vzájemného
informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI a SOLUS o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů, o tom, kdo je provozovatelem
registru klientských informací a kdo jsou oprávnění uživatelé registru. Před podpisem tohoto souhlasu byl Klient rovněž informován, že aktuální
znění Informačního Memoranda může kdykoli získat na informační lince Zákaznického centra 844 11 33 55 Společnosti a na jejich webových
stránkách www.rcifs.cz nebo na informační lince +420 277 778 650 a webových stránkách provozovatele NRKI www.llcb.cz, www.cncb.cz a že
aktuální znění Poučení a seznam členů sdružení SOLUS vč. dalších informací je uveden na stránkách www.solus.cz
Klient potvrzuje, že poskytl osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním dobrovolně a že byl Společností poučen o svých nárocích vůči
porušiteli dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb.
V ______________________ dne: ________________________________

Celé jméno, adresa a RČ/IČO (hůlkovým písmem)

__________________________________________
Podpis klienta
RCI Financial Services, s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 - Michle, Česká republika, Tel.: +420 257 091 172, Fax: +420 257 091 450,
email: rcifs@unicreditleasing.cz, www.rcifs.cz, IČO: 25722328, DIČ: CZ699003373, OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 64323,
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú: CZK 27-9426000287/0100 IBAN CZ 1301000000279426000287 SWIFT KOMBCZPPP
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: CZK 3770000/2700 IBAN CZ4827000000000003770000 SWIFT BACXCZPP

