ŽÁDOST O PŘEVZETÍ DLUHU Z ÚVĚROVÉ SMLOUVY
ČÍSLO SMLOUVY /variabilní symbol/:………….……..………………………………………………………………………………………………
PŘEDMĚT, na něž byl úvěr poskytnut /model a typ/:………………………………………………………………………………………………………….

1. SOUČASNÝ KLIENT/DLUŽNÍK:
JMÉNO A ADRESA TR. BYDLIŠTĚ / OBCH. JMÉNO A REGISTR. ADRESA:...…………………………………….…………………...………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

RČ / IČO:………………………………………..……………..

DIČ:………………………………………….………………………………………….

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

e-mail:………………………………………………………………….……….………

2. BUDOUCÍ KLIENT/DLUŽNÍK:
JMÉNO A ADRESA TR. BYDLIŠTĚ / OBCH. JMÉNO A REGISTR. ADRESA:...………………………………….……………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

RČ / IČO:………………….……………………………….…..

DIČ:………………………………………………………………………………..……

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

e-mail:………………………………………….…………………………………….…

3. POŽADOVANÝ TERMÍN PŘEVZETÍ:…………………………………………………………………………………………………………..
Převzetí dluhu u úvěrové smlouvy MUSÍ být vždy k datu splátky dle splátkového plánu.
K datu podání žádosti musí být uhrazena splátka úvěru, k jejímuž datu splatnosti je
převzetí dluhu požadováno.

4. Důvod přistoupení/převzetí dluhu:.......................................................................................................................................................
5. Administrativní poplatek za změnu smlouvy dle Sazebníku správních poplatků UniCredit Leasing CZ, a.s.

Dne:

………………………………………….…

podpis za současného klienta/dlužníka

………………………………………….…

podpis za budoucího klienta/dlužníka

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

Podmínky převodu leasingové smlouvy
Poučení o zpracování osobních údajů
Souhlas se zpracováním dat pro budoucího klienta/dlužníka

PODMÍNKY PŘISTOUPENÍ/PŘEVZETÍ DLUHU
Podklady potřebné k uzavření smlouvy
SOUČASNÝ DLUŽNÍK:
právnická osoba:

aktuální výpis z obchodního rejstříku, kopie OP

fyzická osoba podnikající:

živnostenský list, kopie OP

soukromá osoba:

kopie OP

BUDOUCÍ DLUŽNÍK:
právnická osoba:

aktuální výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o DIČ, daňové přiznání za dvě uzavřená období,
výkaz zisku a ztrát, rozvahu za poslední dvě uzavřená období + průběžné účetní 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 pasu, 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 podepisují oprávněné osoby všech zúčastněných stran, případně zmocněné osoby na základě plné moci s úředně
ověřeným podpisem.

2.

Poplatky:
Administrativní poplatek hradí budoucí dlužník podle data splatnosti uvedeného na faktuře.

3.

Závazky vůči věřiteli:
Závazky současného dlužníka vůči věřiteli musí být vyrovnány k datu podání žádosti, včetně splátky k jejímuž datu splatnosti je
převzetí dluhu požadováno, neboť splátky jsou splatné zpětně. Budoucí dlužník přebírá po převzetí veškeré závazky vyplývající
z úvěrové smlouvy.

4.

Omezení převodu:
Převzetí dluhu lze provést pouze na osobu nebo firmu s trvalým pobytem nebo působností v ČR.

5.

Pojištění:
Pojištění předmětu na původního dlužníka bude ukončeno k datu převzetí závazku.
V případě zprostředkovaného pojištění předmětu financování u původního dlužníka (tzn. splátky pojistného jsou součástí
splátkového kalendáře) bude pojistná smlouva zajištěna pronajímatelem (hromadné pojištění), nelze sjednat individuální
pojištění. Budoucí dlužník obdrží zelenou kartu a dodatek ke smlouvě o úvěru.
V případě pojištění předmětu financování zajištěného společností (hromadné pojištění) u původního dlužníka (tzn.splátky
pojistného jsou součástí splátkového plánu) bude nový dlužník opět zařazen do pojištění, nelze sjednat individuální pojištění.
Budoucí dlužník obdrží zelenou kartu a dodatek ke smlouvě o úvěru.
U povinného ručení a doplňkového pojištění bude použita sazba dle aktuálního sazebníku pojišťovny. Sazba havarijního
pojištění zůstává původní.
V případě individuálního pojištění předmětu úvěru je budoucí dlužník povinen zajistit novou pojistnou smlouvu s vinkulací
pojistného plnění ve prospěch věřitele.

6.

Velký technický průkaz:
Změnu uživatele v TP si na Registru silničních vozidel zajišťují klienti sami.

7.

Termín převodu:
Podklady o současném i budoucím dlužníkovi potřebné k provedení změny je nutné doručit nejpozději 21 dnů před
požadovaným převzetím dluhu z úvěrové smlouvy, na adresu:
UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 Michle

