ŽIADOSŤ O ZMENU SUBJEKTU
ZÁKAZNÍCKEJ ZMLUVY
Žiadateľ: ............................................................................................ Kontaktná osoba: ............................................................
Tel. číslo: .......................................................................................... E-mail: ….…..…..…….......................................................
Adresa: .....................................................................................................................................................................................
IČO/rodné číslo: ........................................................................................................................................................................
žiadam o zmenu subjektu zmluvy č. .................................................................................................................. na nového zákazníka:
Pokračovateľ: .............................................................................................................................................................................................
Kontaktná osoba: ............................................................. Tel. číslo: ............................................. E-mail: ...............................................
Adresa: .......................................................................................................................................................................................................
IČO/rodné číslo: ................................................................... IČ DPH: ........................................................................................
DÔVOD ZMENY:
 vznik živnosti,koncesie a pod.
 zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti
 insolventnosť
 nepotrebnosť
 iné........................................................................................................................................................................................................
Týmto zároveň potvrdzujem, že k dnešnému dňu neevidujem voči spoločnosti ČSOB Leasing, a. s. žiadne záväzky.

V ...……..…………........, dňa: ...............................

.............................................................
podpis žiadateľa
(štatutárneho zástupcu)

Podmienky zmeny subjektu zákazníckej zmluvy:
- prevod zmluvy je možný len k dátumu splatnosti splátky (pri splácaní vopred – platí pre leasingové zmluvy) a po termíne splatnosti splátky (pri splácaní
pozadu – platí pre zmluvy o spotrebnom úvere a Kúpne zmluvy k splátkovému predaju)
- podmienkou podania žiadosti o zmenu subjektu je vyrovnanie všetkých záväzkov voči ČSOB Leasing, a.s. žiadateľom o zmenu subjektu
- žiadosť o zmenu subjektu musí byť do ČSOB Leasing, a. s. doručená minimálne 10 dní pred termínom splatnosti splátky, ku ktorej má byť prevod
zrealizovaný (v prípade nedodržania tejto podmienky prebehne prevod zmluvy až k nasledujúcemu termínu)
- poplatok za prevod zmluvy je stanovený podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov za služby ČSOB Leasing, a.s. a uhradí ho pokračovateľ po obdržaní
faktúry za prevod zmluvy
- po zaregistrovaní žiadosti o zmenu subjektu na Zákazníckom servise ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, tel.: 02/6820 2111,
e-mail: info@csobleasing.sk zašleme žiadateľovi aj novému pokračovateľovi sprievodný list k zmene subjektu zmluvy, v ktorom bude podrobne
vysvetlený priebeh realizácie tejto zmeny, vyznačené chýbajúce doklady nevyhnuté k schváleniu žiadosti a príprave samotnej zmluvy a taktiež aj dátum,
ku ktorému bude Zmluva o zmene subjektu pripravená na podpis
- zmluvy o zmene subjektu budú zasielané poštou žiadateľovi, ktorý zmluvy podpíše a na jednej zmluve svoj podpis notársky overí. Po podpísaní zmlúv
tieto zašle na adresu pokračovateľa, ktorý úkon zopakuje a následne zmluvy zašle na adresu: ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava
(resp. podľa inej dohody)
- pokračovateľ bude pokračovať v zmluve za podmienok, ktoré boli dohodnuté pri jej podpise, teda nový pokračovateľ bude platiť pravidelné splátky v rovnakej výške s rovnakým dátumom splatnosti ako bolo pôvodne dohodnuté
- Zmluvy o zmene subjektu, veľký technický preukaz (ak bol k predmetu zmluvy vydaný) a splnomocnenie na vykonanie zmien v evidencii Dopravného inšpektorátu PZ SR budú zaslané pokračovateľovi po kontrole úhrady poplatku. Žiadateľovi bude zaslaná Zmluva o zmene subjektu a splnomocnenie pre Dopravný inšpektorát na odhlásenie vozidla z evidencie na Dopravnom inšpektoráte PZ SR.
ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11
852 01 Bratislava
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