
 

ŽIADOSŤ O VYKONANIE ZMENY 

 

Obchodné meno/meno a priezvisko: .................................................................................................................. 

Sídlo/trvalé bydlisko: ....................................................................................................................................... 

IČO/rodné číslo: ....................................................................................................................................... 

Číslo lízingovej zmluvy /kúpnej zmluvy/zmluvy o úvere: ..................................................................................... 

 

Žiadam o vykonanie tejto zmeny*:  

(zmena nevyžaduje zápis v osvedčení o evidencii motorových vozidiel (ďalej len „OEV“) na DIPZ SR) 
 
  adresy na doručovanie písomností: .............................................................................................................. 

  čísla účtu: ...................................................................................................................................................... 

Žiadam o vykonanie tejto zmeny*:  

(zmena vyžaduje  zápis v OEV na DIPZ SR) 
 
  obchodného mena/priezviska: ....................................................................................................................... 

  sídla/trvalého bydliska: .................................................................................................................................. 

  strata pôvodného OEV     odcudzenie pôvodného OEV 

  strata pôvodných ŠPZ    odcudzenie pôvodných ŠPZ 

  iný zápis/zmena v OEV: ................................................................................................................................ 

Zároveň žiadam o vystavenie Súhlasu na zápis uvedenej zmeny v OEV na DIPZ SR*: 

       áno    nie 

Požadované doklady k vykonaniu zmeny:  

 V prípade zmeny obchodného mena/priezviska, sídla/trvalého bydliska 

o Právnická osoba - kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra  
o Fyzická osoba/podnikateľ – kópia aktuálneho výpisu zo živnostenského registra  
o Fyzická osoba/nepodnikateľ  – kópia aktuálneho občianskeho preukazu 

 V prípade straty, odcudzenia OEV/ŠPZ – potvrdenie od DIPZ SR   
 
Vyplnenú a podpísanú Žiadosť je potrebné doručiť buď na adresu našej spoločnosti, alebo na ktorékoľvek 
obchodné miesto našej spoločnosti, resp. na e-mailovú adresu: info@unicreditleasing.sk 
 

Po zapísaní uvedenej zmeny v OEV na DIPZ SR je nevyhnutné doručenie originálu OEV (za účelom jeho 
overenia pracovníkmi UniCredit Leasing, a.s. (ďalej len „UCL“), resp. doručenie notársky overenej kópie na 
centrálu UCL alebo najbližšie obchodné miesto spoločnosti UCL. 
 
Svojim podpisom zákazník berie na vedomie a súhlasí, že za vystavenie Súhlasu na zápis uvedenej zmeny 
v OEV na DIPZ SR, je spoločnosť UCL oprávnená účtovať poplatok vo výške podľa Sadzobníka poplatkov 
platného ku dňu žiadosti. 
 
 
  
V .................................... dňa ..................    .........................................  
               podpis zákazníka 
           
 

* Požadovanú zmenu vyznačte krížikom X  



 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Podpisom dávam v súlade s § 11 a § 15, ods. 6 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), svoj výslovný súhlas k 

tomu, aby spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s. získala moje osobné údaje kopírovaním, skenovaním 

alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov /občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz/ za 

účelom identifikácie mojej osoby a so spracovaním tam uvedených údajov v informačnom systéme 

spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Tento súhlas udeľujem na dobu 10 rokov odo dňa jeho podpisu 

a tiež na dobu určenú osobitnými právnymi predpismi /napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 

registratúrach a zákon č. 297/2008 Z. z. o boji proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti/.  

 

Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov:  

 

Práva osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané, sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. 

Na základe písomnej žiadosti môže dotknutá osoba od spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 

požadovať najmä potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracované, informácie o stave 

spracúvania svojich osobných údajov, informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje, zoznam 

osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych 

osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich 

spracúvania alebo ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov a blokovanie jej osobných 

údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné 

údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.  

 

 

 

V ........................ dňa ................... 

 

 

 

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

Titul, meno a priezvisko       Podpis 

 

 
 
 
 
 
    
  
 
 

 


