
PRE  SPOTREBITEĽOV

ŽIADOSŤ O FINANČNÝ LÍZING

Identifikácia žiadateľa

Titul, meno a priezvisko:

Adresa trvalého bydliska:

Adresa prechod.bydliska:

Číslo OP žiadateľa:Rodné číslo:

Dátum vydania OP:Štátna príslušnosť:

Platnosť OP do:Najvyššie dosiahnuté 
vzdelanie:
Bankové spojenie:

Telefón (pevná linka):

Mobil a typ zmluvy (paušál,karta):

Zamestnávateľ (názov, adresa):

E-mail žiadateľa:

Rodinný stav:Zamestnávateľ (IČO):

Zamestnávateľ (odvetvie): Počet vyživovaných osôb:

Mesačné výdavky:Zamestnávateľ (telefonický 
kontakt):

Zrážky zo mzdy určené súdom:Pracovné zaradenie:

Mzda na účet (Áno/Nie): Počet kreditných kariet:

Čistý mesačný príjem: Spôsob bývania (vlastné, podnájom..):

Pobyt na súčasnej adrese:Zamestnaný od:

Predmet lízingu ¨ dodávkové do 3 500 kg 
(N1)

ý osobné do 9 miest 
(M1)

¨ nový   ý použitý

Názov a presný typ:

Cena bez DPH v EUR:Rok výroby:

Cena s DPH v EUR:Dátum 1.uvedenia do prevádzky:

Predpokladaný dátum prevzatia: Číslo karosérie:

Druh paliva:

Objem motora:Najazdené km:
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Dodávateľ predmetu lízingu

Obchodné meno: 

Sídlo (registračná adresa):
Korešpondenčná adresa:

Mobil:IČO:
Telefón (pevná linka):DIČ:
Fax:IČ pre DPH:
E-mail:Bankové spojenie:
www:
Mobil kontaktnej osoby:Kontaktná osoba:
Telefón kontaktnej osoby:E-mail kontaktnej osoby:

Splácanie predmetu lízingu

Splácanie v splátkach: Akontácia v percentách:
Priemerná výška splátky:Počet splátok: [EUR]

Najvyššia riadna splátka: [EUR]Použitie vozidla:

Poistenie predmetu: Cena do poistenia podľa cenníka:

Vyhlásenie manžela (manželky)

Manžel (manželka):
.......................................................................................................................................

Súhlasím s tým, aby môj(moja) manžel(ka) uzatvoril(a) lízingovú zmluvu s VÚB Leasing, a. s. na vyššie uvedený 
predmet. S manželom(manželkou) ¨ mám ¨ nemám rozdelené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

V  ..............................................., dňa   .....................................

podpis manžela (manželky)

podpis žiadateľa

V  ..............................................., dňa   .....................................

 
Žiadateľ potvrdzuje, že údaje a informácie uvedené v žiadosti a v jej prílohách sú pravdivé a úplné.

Spracúvanie informácií z úradných dokladov:

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení (ďalej len „Zákon“) je na 
účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi povinná osoba (ktorou je aj spoločnosť VÚB Leasing, a.s.) aj 
bez súhlasu a informovania dotknutých osôb (Vás) oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, 
využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 1 a § 12 ods. 1 a 2 Zákona; pritom je 
povinná osoba oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, 
skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie 
údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby v rozsahu podľa § 10 ods. 1 a § 12 ods. 1 a 2 Zákona.

Potvrdenie VÚB Leasing, a. s. o prevzatí žiadosti

podpis pracovníka VÚB Leasing, a. s.

Prevzatím tejto žiadosti nevzniká právny nárok na poskytnutie obchodu. V prípade, že žiadateľ uvedie VÚB Leasing, 
a.s. do omylu poskytnutím nepravdivých údajov, vystavuje sa tým riziku trestného stíhania (§ 222 Trestného 
zákona).

Meno a priezvisko pracovníka:
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NUTNÉ PRÍLOHY, KTORÉ TVORIA SÚČASŤ ŽIADOSTI
(PRE  SPOTREBITEĽOV na Osobné vozidlo)

• Kópia občianskeho preukazu (alebo cestovného pasu)
• Kópia vodičského preukazu (ak ho nevlastní, kópia iného dokladu totožnosti)
• Potvrdenie o príjme/dôchodku
• Kópia výpisu z účtu (na ktorý je pripisovaná mzda/dôchodok a je na nich väčšina výdavkov domácnosti) za ostatné 

3 mesiace (ak je výpis s inou adresou ako OP, tak ďalší doklad potvrdzuj úci adresu)

• Kontrola originality pri vozidlách kúpených v zahraničí
• V prípade spätného financovania doklad o kúpe vozidla a o jeho úhrade

airbag - spolujazdec¨

airbag - vodič¨

airbagy - bočné¨

airbagy - hlavové¨

airbagy - iné¨

centrálne uzamykanie dverí¨

disky z ľahkých zliatin¨

el.ovládanie okien - predných¨

el.ovládanie okien - zadných¨

klimatizácia - automatická¨

klimatizácia - mechanická¨

prevodovka - automatická¨

Výbava vozidla:
prevodovka - mechanická¨

sedadlá - el.nastavované¨

sedadlá - el.vyhrievané¨

sedadlá - kožené¨

senzor - dažďový¨

senzor - parkovací¨

sklá - tónované¨

spätné zrkadlá - elektrické¨

spätné zrkadlá - vyhrievané¨

strešné okno¨

svetlomety - ostrekovač¨

svetlomety - xenony / LED¨

ťažné zariadenie¨

tempomat¨

továrenské rádio¨

továrenský navigačný systém¨

trakcia - ABS (antiblok)¨

trakcia - ASR (prešmyk)¨

trakcia - ESP (stabilizátor)¨

typ karosérie - hatchback¨

typ karosérie - kombi / SUV¨

typ karosérie - sedan¨

zabezp.zariadenie - alarm¨

zabezp.zariadenie - imobilizér¨

zabezp.zariadenie - mechanické¨

zabezp.zariadenie - satelitné¨
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Potvrdenie vydané zamestnávateľom

Zamestnávateľ:

týmto potvrdzuje, že pán (pani):

rodné číslo:

pracuje u nás vo funkcii:

číslo OP:

je našim zamestnancom od:

Zamestnávateľ potvrdzuje, že uvedené údaje sú pravdivé a nie je v rokovaní so zamestnancom o ukončení 
pracovného pomeru.

c na dobu neurčitú     c na dobu určitú do:

Priemerný čistý mesačný príjem:

výška zrážok z platu: z toho na základe súdneho rozhodnutia:

počet vyživovaných osôb:

plat je posielaný na účet:

V dňa:

Meno zodpovedného pracovníka: jeho telefónne číslo:

pečiatka a podpis splnomocneného 
zástupcu zamestnávateľa

.....................................................................................

(názov, adresa, IČO, odvetvie)

........................................... ...........................................

................................................ ...................................

je v skúšobnej lehote: c áno c nie

je vo výpovednej lehote: c áno c nie

c niec áno

VÚBL 423000318301   4/4


