ŽÁDOST O PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH 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:/.....................................................................................................................................................................

TELEFON:..................................................................

Plátce DPH:  ano

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

 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 UniCredit Leasing CZ, a.s.
Dne:
podpis za současného nájemce

Kontakt: klientské centrum

Tel:
Fax:
E-mail:

podpis za budoucího nájemce

844 113 355
844 113 399
info@unicreditleasing.cz

_____________________________________________________________________________________________
Příloha: Podmínky převodu leasingové smlouvy
Poučení o zpracování osobních údajů
Souhlas se zpracováním dat pro budoucí nájemce

Podklady potřebné k uzavření smlouvy o převodu práv a povinností
SOUČASNÝ NÁJEMCE:
právnická osoba:

aktuální výpis z obchodního rejstříku, kopie OP

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

BUDOUCÍ NÁJEMCE:

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:
UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 Michle

Poučení o zpracování osobních údajů – zástupce PO / garant
Správcem osobních údajů je UniCredit Leasing CZ, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14010, IČO 158 86 492,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 546 (dále jen „UCL“).
Jaké osobní údaje o Vás jako o zástupci nebo garantovi UCL shromažďuje a zpracovává?
UCL shromažďuje a zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o bonitě a úvěruschopnosti. Shromažďujeme také
záznamy z naší komunikace - nahrávky telefonních hovorů a vzájemnou písemnou komunikaci. Z prostor, kde poskytujeme služby
pracováváme také kamerové záznamy.
Jak dlouho UCL údaje zpracovává?
UCL zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání kteréhokoli smluvního vztahu s UCL a maximálně dalších 10 let po
zániku posledního smluvního vztahu s UCL nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.
Musím osobní údaje UCL poskytnout?
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření obchodu
nebo poskytnutí služby a bez některých údajů UCL nedokáže požadovanou službu klientovi poskytnout.
Údaje zástupce nutné pro uzavření obchodu s klientem jsou: všechna jména a příjmení, rodné číslo (nebylo-li přiděleno pak datum
narození), místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství a druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který
jej vydal, a doba jeho platnosti.
Údaje garanta nutné pro uzavření obchodu s klientem a zřízení zajištění jsou: všechna jména a příjmení, rodné číslo (nebylo-li přiděleno
pak datum narození), trvalý nebo jiný pobyt. .
Z jakých zdrojů UCL osobní údaje získává?
Zpracováváme údaje, které jste nám Vy nebo klient poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy s klientem a poskytováním
služeb klientovi, údaje z dostupných veřejných rejstříků a údaje které jsme získali od státních úřadů nebo z databází shromažďujících
údaje pro posouzení úvěruschopnosti. Na základě Vašeho zvláštního souhlasu můžeme zpracovávat také další údaje například z
průzkumů spokojenosti.
K jakým účelům UCL osobní údaje využívá a zpracovává a na základě jakého titulu?
UCL zpracovává osobní údaje bez Vašeho souhlasu z titulu splnění povinností, které jí ukládá zákon (např. v boji proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti ve vztahu k zástupcům), z titulu oprávněného zájmu (pro uzavření nebo plnění smlouvy s klientem, pro ochranu svých
práv a právem chráněných zájmů, pro zajištění bezpečnosti provozu a předcházení podvodům, pro analýzy a vyhodnocování možných
rizik a pro přímý marketing vlastních produktů). S Vaším souhlasem zpracováváme údaje pro marketingové účely nad rámec
oprávněného zájmu.
Jakým způsobem UCL zajišťuje ochranu osobních údajů?
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a UCL disponuje moderními kontrolními, technickými a
bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo
přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností,
jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
Komu UCL osobní údaje poskytuje nebo předává?
UCL předává osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem, a dále pokud je
to nezbytné pro ochranu práv UCL.
UCL může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která
zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů jakou poskytuje sama UCL. Údaje mohou být předány také dodavatelům
zajišťujícím pro UCL služby jako rozesílání pošty, marketingových sdělení nebo odhadců nemovitostí. Přesný seznam zpracovatelů a
dodavatelů, kterým jsou předávány osobní údaje naleznete na webových stránkách.
S Vaším souhlasem nebo na Váš příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.
Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?
V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k údajům, které o Vás zpracováváme,
právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není
nutné je dále zpracovávat pro splnění právních povinností nebo tehdy, kdy je jich třeba, abychom Vám mohli nadále poskytovat služby.
Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?
V případech, kdy UCL zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případech, kdy
dochází ke zpracování Vašich údaje na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování podat námitku. Každé takové
podání námitky vyhodnotíme a o výsledku balančního testu Vás budeme informovat. Námitce proti zpracování údajů pro marketingové
účely vyhovíme vždy.
Kam se můžete obrátit pro další informace, kde můžete uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?
Máte kdykoli možnost obrátit se na bezplatnou informační linku UniCredit Leasing 844 113 355, nebo e-mailovou zprávou na Pověřence
pro ochranu osobních údajů dpo@unicreditleasing.cz, kde Vám budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se problematiky osobních
údajů.
Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?
Máte právo se obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů se stížností, zejména pokud by se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše
dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů (www.uoou.cz).
Toto je zkrácené znění poučení o zpracování osobních údajů. Úplné znění tohoto poučení a další detailní informace jsou
veřejně přístupné na internetových stránkách UCL http://www.unicreditleasing.cz a na vyžádání na všech pobočkách UCL.

