
Identifikácia žiadateľa

pre firmy a podnikateľov

ŽIADOSŤ O FINANČNÝ LÍZING

Obchodné meno:

Mobil :DIČ:

IČO:

Adresa prevádzky:

Sídlo:

Dátum založenia spoločnosti:

IČ pre DPH: Telefón (pevná linka):

Bankové spojenie: Fax:
E-mail:
www:

Oprávnený zástupca 1
Meno a priezvisko:

Telefonický kontakt na mobil:
Telef. kontakt na pevnú linku:

Rodné číslo oprávneného zástupcu:
Číslo OP oprávneného zástupcu:

Predmet lízingu ¨ dodávkové do 3 500 kg (N1)¨ osobné do 9 miest (M1)¨ nový   ¨ použitý

Rok výroby:

Najazdené km:

Číslo karosérie:Dátum 1.uvedenia do prevádzky:

Predpokladaný dátum prevzatia:

Druh paliva:

Názov a presný typ:

Objem motora:

Cena s DPH v EUR:

Telefón (pevná linka):

Mobil:

DIČ:

IČO:

Korešpondenčná adresa:

Sídlo (registračná adresa):

Obchodné meno: 

Dodávateľ predmetu lízingu

IČ pre DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Fax:

E-mail:
www:

Telefón kontaktnej osoby:

Mobil kontaktnej osoby:

E-mail kontaktnej osoby:

Kontaktná osoba:

Splácanie predmetu lízingu

Akontácia v percentách: Splácanie v splátkach: 

Priemerná výška splátky v EUR:Počet splátok:

Použitie vozidla: Najvyššia riadna splátka v EUR:

Poistenie predmetu: Cena do poistenia podľa cenníka:

Žiadateľ vyhlasuje, že: ¨    je ¨   nie je    povinná osoba podľa zákona č. 211/2000 Z.z. *

¨   nevykonáva žiadnu z činností:  lízing, factoring, forfaiting, maklérska spoločnosť

¨   došlo ¨   nedošlo k zmenám v predmete činnosti za ostatných 12 mesiacov

* povinná osoba má povinnosť zverejniť zmluvnú dokumentáciu v CRZ/web stránke/Obchodnom vestníku

** daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, príp. ďalšie štátne inštitúcie ako mesto 

¨   má ¨   nemá záväzky po splatnosti voči vybraným veriteľom** (bez splátkového kalendára) 

¨   je ¨   nie je v konkurze, likvidácii alebo vyrovnaní

¨   má ¨   nemá kladné vlastné imanie
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VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy 1, P.O.Box 5, 820 05 Bratislava 25, www.vubleasing.sk
Regitrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 313/B

IČO: 31318045
IČ DPH: SK2020369626

Tel.: +421-248553611
Fax: +421-255423176



Súhlas s poskytovaním a spracovaním údajov:

Dolupodpísaný/-á, ako oprávnený zástupca žiadateľa, súhlasím, aby spoločnosť VÚB Leasing, a.s., IČO: 31318045 poskytla moje osobné  údaje v rozsahu 
údajov uvedených v mojom občianskom preukaze a za účelom uvedeným v Informácii podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „Informácia“) prevádzkovateľovi  Nebankového registra klientskych informácií (NRKI), Non-BankingCreditBureau, 
záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava.

Dolupodpísaný/-á, ako oprávnený zástupca žiadateľa, udeľujem prevádzkovateľovi NRKI súhlas aby prostredníctvom prevádzkovateľa Spoločného registra 
bankových informácií (SRBI), spoločnosti Slovak BankingCreditBureau, s.r.o, IČO: 35 869 810, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, poskytol užívateľom 
SRBI všetky údaje o uzatváranom obchode, vrátane údajov získaných spoločnosťou VÚB Leasing, a.s. v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu a údaju 
či bol obchod uzavretý alebo nie, a ďalších údajov uvedených v žiadosti a iných dokumentoch, ktoré boli spoločnosti VÚB Leasing, a.s. predložené v 
súvislosti so žiadosťou o uzatvorenie obchodu, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Účelom tohto 
poskytnutia osobných údajov je výmena informácií medzi užívateľmi NRKI, ktorými sú iné nebankové veriteľské subjekty  a  užívateľmi SRBI, ktorými sú 
banky a pobočky zahraničných bánk, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI a klientov užívateľov SRBI, pre účely 
prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych záujmov užívateľov NRKI a užívateľov SRBI, ako aj 
prevencie úverových podvodov.

Žiadateľ týmto udeľujem súhlas, aby za rovnakých podmienok boli spoločnosti VÚB Leasing, a.s. poskytnuté údaje o žiadateľovej bonite, platobnej 
disciplíne a dôveryhodnosti z informačného systému SRBI, na účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany 
spoločnosti VÚB Leasing, a.s., ako aj prevencie úverových podvodov.

Tento súhlas sa udeľuje na dobu 5 rokov odo dňa podpisu tejto žiadosti.

Informácia: Združenie Nebankový register klientskych informácií (NRKI), Non-BankingCreditBureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 
404, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava (ďalej len „Združenie“), je prevádzkovateľom informačného systému Nebankový register klientskych informácií 
(ďalej len „Register“), v ktorom sú s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvané údaje právnických osôb, ktoré požiadali o poskytnutie 
služby, ako aj  tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah so spoločnosťami (ďalej len „tretie strany“) uvedenými na www.nbcb.sk, vrátane osobných údajov 
fyzických osôb zastupujúcich tieto právnické osoby, osobné údaje fyzických osôb, ktoré požiadali o poskytnutie služby tretie strany a fyzické osoby, ktoré 
uzavreli zmluvný vzťah s tretími stranami (ďalej len „dotknuté osoby“), a to v rozsahu údajov uvedených v občianskom preukaze a za účelom ich ďalšieho 
poskytovania vyššie uvedeným tretím stranám s cieľom ich overovania v „Registri“ týmito tretími stranami z dôvodu ochrany svojich oprávnených 
hospodárskych záujmov, predchádzaniu úverovým podvodom, ako aj  snahy zabrániť vzniku prípadných nevymožiteľných pohľadávok zo záväzkových 
vzťahov s dotknutými osobami, s možnosťou rozhodnúť sa o ich spracúvaní podaním žiadosti, uzavretím zmluvného vzťahu a podpísaním súhlasu so 
spracúvaním svojich osobných údajov v Registri. Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej spracúvané spoločnosťami CRIF - Slovak CreditBureau, s.r.o., so 
sídlom Malý trh 2/A , 811 08 Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A. so sídlom ViaM.Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika ako 
sprostredkovateľmi na vyššie uvedený účel. Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy v súlade s ustanoveniami § 28 - 30 
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Žiadateľ súhlasí s tým, aby spoločnosť VÚB Leasing, a. s., poskytla údaje a informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo alebo sú ním chránené (ďalej len 
„údaje a informácie“) osobám, ktoré sú súčasťou Skupiny IntesaSanpaolo (čo prestavuje spoločnosť IntesaSanpaoloSpA., so sídlom Piazzasan Carlo 156, 
Turín, Talianska republika, IČO: 00799960158) a každú osobu, nad ktorou uvedená spoločnosť (v danom čase) vykonáva kontrolu pod ľa §7 ods. 19 zákona 
č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, alebo Skupiny VÚB (čo predstavuje Všeobecnú úverovú 
banku, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155) a každú osobu, nad ktorou uvedená spoločnosť (v danom 
čase) vykonáva kontrolu podľa §7 ods. 19 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ súhlasí, aby členovia Skupiny VÚB, najmä Všeobecná úverová banka, a.s. a VÚB Faktoring, a.s., sprístupnili spoločnosti VÚB Leasing, a. s. údaje 
o obchodoch žiadateľa, ktoré s nimi uzavrel, ako aj o obchodoch, o ktorých s žiadateľom  rokovali, aj keď sa tieto obchody neuskutočnili a to na účel 
interného vnútroskupinového výkazníctva, zvýšenia kvality služieb pre klientov, ako aj na účel spoločnej ponuky služieb a produktov. Súhlas pod ľa tohto 
článku môže žiadateľ kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu VÚB Leasing, a. s..

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

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

podpis žiadateľa

Potvrdenie VÚB Leasing, a. s. o prevzatí žiadosti

podpis pracovníka VÚB Leasing, a. s.Meno a priezvisko pracovníka:

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).

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.
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NUTNÉ PRÍLOHY, KTORÉ TVORIA SÚČASŤ ŽIADOSTI
(pre firmy a podnikateľov na Osobné vozidlo)

• Kópia občianskeho preukazu konateľa (alebo cestovného pasu)
• Kópia vodičského preukazu konateľa (ak ho nevlastní, kópia iného dokladu totožnosti)
• Kópia originálu výpisu z obchodného registra (živnostenského listu) najviac 3 mesiace starého
• Kópia kartičky DIČ a IČ DPH
• Iné oprávnenie na vykonávanie činnosti vydané príslušným úradom (napr. licencia, členstvo v komore a pod.), 

ak je potrebné jeho dokladovanie napr. k predschválenému limitu
• Kópia výpisu z účtu za ostatný 1 mesiac (ak je výpis s inou adresou ako výpis z OR, resp .živn.list, tak ďalší doklad 

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