Žádost o postoupení práv a povinností ze Smlouvy

společnosti Raiffeisen - Leasing, s.r.o., IČO 61467863, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 29553 (dále jen „Poskytovatel“)

Typ smlouvy

Leasingová smlouva – finanční leasing

Smlouva o úvěru

Leasingová smlouva – operativní leasing

Smlouva o spotřebitelském úvěru

vyplní se I. a III. část žádosti

vyplní se I. a III. část žádosti

vyplní se I. a III. část žádosti

vyplní se I., II. a III. část žádosti

Číslo smlouvy
dále jen „Smlouva“
Pravidla pro postoupení práv a povinností ze Smlouvy
Postoupení práv a povinností ze Smlouvy ze současného příjemce financování na zájemce o financování coby nového příjemce financování (dále společně jako „Žadatelé“)
podléhá schválení Poskytovatele a není na něj právní nárok. Obecné podmínky pro schválení postoupení práv a povinností ze Smlouvy jsou následující:
a)
Žadatelé dodají řádně vyplněnou Žádost o postoupení práv a povinností ze Smlouvy včetně příloh uvedených v III. části této žádosti a další dokumenty vyžádané
Poskytovatelem
b)
ke dni účinnosti smlouvy o převodu práv a povinností ze Smlouvy jsou uhrazeny veškeré splatné dluhy vůči Poskytovateli a k úhradě zbývá alespoň jedna splátka dle Smlouvy
c)
Žadatelé uhradí poplatek dle platného sazebníku Poskytovatele, který je zveřejněn na webových stránkách Poskytovatele www.rl.cz.

I.

ČÁST
Údaje o současném příjemci financování
Obchodní firma / Titul, jméno a příjmení
IČO / Rodné číslo
Sídlo / Trvalé bydliště
dále jen „Příjemce“
Údaje o zájemci o financování (novém příjemci financování)
Obchodní firma / Titul, jméno a příjmení (vč.
rodného)
IČO / Rodné číslo
Sídlo / Trvalé bydliště
Korespondenční adresa
Datum, od kdy žijete na současné adrese (vyplní
pouze fyzická osoba)
Stát narození (vyplní pouze fyzická osoba)

Typ, číslo a platnost průkazu totožnosti (vyplní
pouze fyzická osoba)

Email, příp. webové stránky
Telefon
Bankovní spojení
Odvětví zaměstnání / podnikání

Operační rádius (vyplní pouze podnikající osoba)
Rodinný stav

(vyplní pouze fyzická osoba)

Typ bydlení

(vyplní pouze fyzická osoba)

Typ pobytu v ČR

(vyplní pouze fyzická osoba)

obchod
pohostinství a cestovní ruch
doprava
poradenství a finanční služby
zdravotnictví
na úrovni obce
na úrovni okresu
ženatý/vdaná/registrované
partnerství
obecní
družstevní
občan EU (bez nutnosti povolení)
dlouhodobé pobyty a víza
trvalý pobyt

elektřina, plyn, voda
stavebnictví
zemědělství, lesnictví
těžební průmysl, těžba

automobilový průmysl
zpracovatelský průmysl
jiné: _____________

na úrovni kraje
EU
svobodný/á
rozvedený/á
vlastní
podnájem

Evropa
svět
vdovec/vdova
druh/družka
u rodičů
jiné: _____________

v případě zastoupení zájemce o financování nutno dále vyplnit:

Typ zástupce

zmocněnec
člen statutárního orgánu
jiný: _______________

Jméno a příjmení zástupce
Číslo průkazu totožnosti zástupce
Stát narození zástupce
Rodné číslo zástupce
dále jen „Zájemce“
II.

ČÁST (vyplní se pouze v případě postoupení práv a povinností ze smlouvy o spotřebitelském úvěru)

Údaje o Zájemci poskytnuté v této Žádosti slouží Poskytovateli k posouzení schopnosti Zájemce splácet spotřebitelský úvěr. Zájemce o poskytnutí spotřebitelského úvěru má dle § 84
odst. 2 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“), povinnost poskytnout úplné a pravdivé informace,
a pokud je to nezbytné, na žádost poskytnuté informace Poskytovateli vysvětlit, případně doplnit. Pokud Zájemce nesplní povinnosti dle předchozí věty a v důsledku toho Poskytovatel
nebude schopen posoudit jeho úvěruschopnost, Poskytovatel spotřebitelský úvěr Zájemci neposkytne. Zájemci není v rámci komunikace s Poskytovatelem poskytována rada ve smyslu
§ 85 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru.

Dosažené vzdělání
Typ zaměstnanecké smlouvy / Příjem
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vysokoškolské
vyšší odborné
pracovní smlouva na dobu
určitou
pracovní smlouva na dobu
neurčitou
služební poměr (státní
zaměstnanec)

střední s maturitou
vyučený s maturitou
dohoda o provedení práce /
o pracovní činnosti
podnikání (OSVČ)

vyučený
základní
důchodce
nezaměstnaný
jiný: __________________
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Profesní třída

manuální pracovník
administrativní pracovník

střední/vyšší manažer/ka
ředitel/ka

svobodné povolání
jiné: __________________

Firma zaměstnavatele / Zájemce (OSVČ)
IČO zaměstnavatele / Zájemce (OSVČ)
Adresa zaměstnavatele / Zájemce (OSVČ)
Kontaktní telefon do zaměstnání
Datum nástupu do zaměstnání

Zkušební doba (je-li sjednána) do: ________________

Počet vyživovaných osob
Čistý měsíční příjem (Kč)
Čistý měsíční příjem domácnosti (Kč)*
Součet měsíčních výdajů na provoz
domácnosti (nájem, energie, doprava,
výživné apod.) (Kč)*
Součet měsíčních výdajů domácnosti na
splácení půjček, jiných úvěrových produktů,
leasingu atd. (Kč)*
Součet mimořádných měsíčních výdajů
domácnosti (např. v souvislosti
s dlouhodobou nemocí, apod.) (Kč)*
*) Rodiče se nezapočítávají do počtu osob v domácnosti, nezapočítávají se ani jejich příjmy a výdaje (v případě Typu bydlení „u rodičů“).

III.

ČÁST
Přílohy
Spotřebitelský úvěr

Leasing / úvěr





Doklady k posouzení úvěruschopnosti Zájemce:
potvrzení o zaměstnání a příjmu nebo
výplatní pásky za poslední tři měsíce nebo
výpisy z bankovního účtu za poslední tři měsíce nebo
daňové přiznání za poslední ukončené období vč. přílohy s údaji
o příjmech a výdajích / vč. rozvahy a výkazu zisku a ztrát, ve formě
předkládané finančnímu úřadu nebo
potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu
jiné rozhodnutí / potvrzení orgánu veřejné správy o přiznání výplaty
peněžních prostředků

Finanční výkazy Zájemce za 2 ukončené hospodářské roky a aktuální výkazy
(v případě, že uplynuly více jak 3 měsíce od ukončeného hospodářského roku)
v podobě:
jednoduché účetnictví/daňová evidence – kopie daňového přiznání vč.
výkazu o majetku a závazcích, výkazu o příjmech a výdajích a aktuální
výkazy potvrzené účetní(m)
podvojné účetnictví - rozvaha, výkaz zisků a ztrát ve formě předkládané
finančnímu úřadu a aktuální výkazy potvrzené účetní(m) (je-li dle zákona
vyžadován audit, pak nutno doložit auditované výkazy včetně výroku
auditora)

Doklad o oprávnění k podnikání Zájemce (výpis z obchodního rejstříku, výpis
z živnostenského rejstříku, koncesní listina)
Nejedná se o úplný výčet. Další dokumenty budou vyžádány Poskytovatelem dle informací uvedených v této žádosti.

Závěrečná prohlášení
Zájemce / zástupce Zájemce tímto prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že je / není politicky exponovanou osobou .
V případě kladné odpovědi specifikujte důvod: _________________________________________
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Zájemce tímto prohlašuje, že peněžní prostředky, které v rámci obchodního vztahu s Poskytovatelem použije (zejména peněžní prostředky k úhradě splátek),
pochází z následujícího zdroje:
ze zaměstnání
z podnikatelské činnosti
jiný: _________________________________
Zájemce svým podpisem níže potvrzuje úplnost a pravdivost všech údajů v této žádosti uvedených a potvrzuje, že byl upozorněn na následky nesoučinnosti při
poskytování informací a dokladů potřebných k posouzení jeho úvěruschopnosti. Zájemce svým podpisem dále potvrzuje, že mu není známa okolnost, jež by
měla za následek změnu některé ze skutečností uvedených v této žádosti nebo která by negativně ovlivnila jeho finanční situaci. V případě, že by se Zájemce
o takové okolnosti před uzavřením smlouvy o postoupení práv a povinností ze Smlouvy dozvěděl, zavazuje se o ní neprodleně informovat Poskytovatele.
Zájemce, je-li fyzickou osobou, svým podpisem níže potvrzuje, že se seznámil s dokumentem Informace a poučení o zpracování osobních údajů dostupným na
webových stránkách Poskytovatele (https://www.rl.cz/informace-a-pouceni-o-zpracovani-osobnich-udaju/).
Žadatelé svým podpisem níže potvrzují, že mají zájem o postoupení práv a povinností ze Smlouvy s účinností od
__________________.
Místo

Místo

Datum

Datum

Příjemce

Zájemce

čitelně jméno a příjmení osoby podepsané výše

čitelně jméno a příjmení osoby podepsané výše

Nehodící se škrtněte. Politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších
předpisů, se rozumí (i) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní
správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího
justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím
právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v
orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci, (ii) fyzická osoba, která je osobou blízkou k osobě uvedené v bodě (i), společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě
svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v bodě (i), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou
uvedenou v bodě (i), nebo skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve
prospěch osoby uvedené v bodě (i).
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