Žádost – převod smlouvy

Převod na žádost klienta:

Přechod ze zákona:

Číslo smlouvy / variabilní symbol:
Typ smlouvy:

úvěrová smlouva

finanční leasing

operativní leasing

Současný klient
Jméno a příjmení / název společnosti:
Zplnomocněný zástupce
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Nový klient
Jméno a příjmení / název společnosti:
Zplnomocněný zástupce
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Požadovaný termín převodu (vždy ke dni předpisu splátky):
Důvod převodu:
Počet najetých km / mth:
Sjednaná kupní cena:

CZK

Administrativní poplatek za převod smlouvy se řídí aktuálním sazebníkem správních poplatků UniCredit Leasing, a.s.

V

dne

Jméno a příjmení současného klienta, podpis*

Jméno a příjmení budoucího klienta, podpis

*Netýká se přechodu ze zákona.
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Podklady potřebné k uzavření smlouvy o převodu práv a povinností
Současný klient:
Fyzická osoba nepodnikající: kopie OP
Fyzická osoba podnikající: kopie OP, doklad o podnikání
Právnická osoba: aktuální výpis z Obchodního rejstříku, kopie OP zástupce/ů společnosti
Budoucí klient:
Fyzická osoba nepodnikající: žádost o financování, kopie OP, potvrzení od zaměstnavatele o průměrné výši čistého měsíčního
výdělku za poslední 3 měsíce bezprostředně předcházející žádosti o financování (na příslušném formuláři UniCredit Leasing
CZ, a.s.) anebo výplatní pásky za poslední 3 měsíce
Pobíratelé invalidního, starobního nebo jiného důchodu dodají poslední důchodový výměr.
U spotřebitele, který je podnikatelským subjektem dodat ekonomické podklady shodné s fyzickou osobou podnikající.
Fyzická osoba podnikající: žádost o financování, kopie OP, doklad o podnikání, osvědčení o DIČ a ekonomické podklady daňové přiznání z příjmu za dvě ukončená období (s razítkem finančního úřadu nebo s potvrzením elektronického podání na
finanční úřad nebo s podacím lístkem nebo s dokladem o úhradě daně). V případě, že žadatel vede podvojné účetnictví také
účetní výkazy (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha) s razítkem / podpisem žadatele nebo daňového poradce, a to za poslední 2
ukončená účetní období a období předcházející (může být v jednom dokumentu). Výpis z bankovního účtu za poslední tři
měsíce k doložení průběžných ekonomických výsledků.
Právnická osoba: žádost o financování, aktuální výpis z Obchodního rejstříku, kopie OP zástupce/ů společnosti, osvědčení o
DIČ a ekonomické podklady - daňové přiznání z příjmu za dvě ukončená období (s razítkem finančního úřadu nebo s
potvrzením elektronického podání na finanční úřad nebo s podacím lístkem nebo s dokladem o úhradě daně), včetně účetních
výkazů (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha) s razítkem / podpisem žadatele nebo daňového poradce, a to za poslední 2 ukončená
účetní období a období předcházející (může být v jednom dokumentu) a průběžné výsledky běžného období.

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 klient podle data splatnosti uvedeného na faktuře, není-li dohodnuto jinak.
3. Závazky vůči UniCredit Leasing CZ, a.s. (dále jen „společnost“):
Závazky současného klienta vůči společnosti musí být vyrovnány do data převodu smlouvy. Budoucí klient přebírá po převodu
veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy.
4. Omezení převodu:
Převod lze provést pouze na osobu nebo firmu s trvalým pobytem nebo působností v ČR.
Pro finanční leasing platí následující ustanovení:
Ve smyslu zákona 586/92 Sb. o daních z příjmů a souvisejících předpisů platí omezení realizace převodu smlouvy pouze z
firmy na firmu.
5. Pojištění:
Pojištění předmětu financování na současného klienta bude ukončeno k datu převodu smlouvy. S budoucím klientem bude
uzavřena nová pojistná smlouva za podmínek sazeb dle aktuálního sazebníku pojišťoven, pokud není sjednáno jinak. Budoucí
klient obdrží dokumenty k pojistné smlouvě a zelenou kartu.
6. Velký technický průkaz:
Převod uživatele vozidla v technickém průkazu si na Registru silničních vozidel zajišťují klienti sami.
7. Termín převodu:
Podklady o současném i budoucím klientovi potřebné k provedení změny smlouvy je nutné doručit nejpozději 21 dnů před
požadovaným termínem převodu.
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