
 

ŽIADOSŤ O ZMENU SUBJEKTU 
 
zo Zmluvy o financovaní č.: .......................................................................................... (ďalej len „zmluva“) 

 
Žiadateľ: 
Obchodné meno/Meno a priezvisko: .................................... ............................................................................  
 
Sídlo/Trvalé bydlisko: .................................................. .....................................................................................  
 
IČO/Rodné číslo:  ......................................     Telefón:  .....................................................................................  
 
E-mail: ............................................................................ ..................................................................................  
 
Predmetom financovania je: .............................................. ...............................................................................  
 
Z dôvodu: .............................................................................. ...........................................................................  
_____________________________________________________________________________________ 
 
Pokračovateľ: 
Obchodné meno/Meno a priezvisko: ................................... .............................................................................  
 
Sídlo/Trvalé bydlisko: ........................................................ ...............................................................................  
 
IČO/Rodné číslo:  ......................................     Telefón:  .....................................................................................  
 
E-mail: ........................................................................................................................................................... ...  
 
IČ DPH: .......................................................  V prípade spotrebiteľa rodinný stav: ... ......................................  
 
Bankové spojenie (číslo účtu, kód banky): ................................... ....................................................................  
 
Jednou z podmienok schválenia zmeny subjektu je úhrada všetkých záväzkov žiadateľa voči prenajímateľovi. 
Žiadosť o zmenu subjektu a skompletizované podklady očakávame najneskôr do 15. dňa v mesiaci, aby sme 
mohli včas zabezpečiť požadovanú zmenu. 
 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v informačnom systéme Nebankový register 
klientskych informácií: Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, v skratke NBCB, IČO: 

420 534 04, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, zapísané v registri záujmových združení právnických osôb 
vedenom Krajským úradom v Bratislave, (ďalej len „NBCB“), je prevádzkovateľom informačného systému Nebankový 
register klientskych informácií, v ktorom sú spracúvané osobné údaje partnerov spoločností uvedených na 
www.nbcb.sk (ďalej len „dotknuté osoby“), ich následného poskytovania a overovania týmito tretími stranami, a to z 
dôvodu uzavretia a plnenia zmluvy s dotknutými osobami, ochrany svojich oprávnených hospodárskych záujmov, 
predchádzania úverovým podvodom, ako aj snahy zabrániť vzniku prípadných nevymožiteľných pohľadávok zo 
záväzkových vzťahov s dotknutými osobami. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané sprostredkovateľmi: SCB – 
Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A. so sídlom 
Via M.Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika, na základe písomnej zmluvy o rozsahu a podmienkach 
spracúvania osobných údajov uzatvorených podľa § 8 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Osobné údaje sú poskytované 
tretím stranám uvedeným na www.nbcb.sk a v ich obchodných priestoroch na základe písomného súhlasu podľa § 11 a 
§ 12 zákona o ochrane osobných údajov.  
 
(v prípade právnickej osoby „PO“) Podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj výslovný súhlas k tomu aby prevádzkovateľovi 
Nebankového registra klientskych informácií (ďalej len „NRKI“), Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie 
právnických osôb, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, prostredníctvom prevádzkovateľa Spoločného registra 
bankových informácií (ďalej len „SRBI“), spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. so sídlom Malý trh 2/A, 
Bratislava, Spoločnosť poskytla užívateľom SRBI všetky údaje o uzatváranom obchode, vrátane údajov získaných v 
priebehu rokovania o uzavretí akéhokoľvek obchodu a údaja, či bol konkrétny obchod uzavretý alebo nie a ďalších 
údajov uvedených v zmluvnej dokumentácii a iných dokumentoch, ktoré boli Spoločnosti predložené v súvislosti so 
zmluvnou dokumentáciou resp. akýmkoľvek uzatváraným obchodom. Účelom tohto poskytnutia 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 zákazníkov užívateľov NRKI a zákazníkov 
užívateľov SRBI, na účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov so zákazníkmi, na účely ochrany 
hospodárskych záujmov užívateľov NRKI a užívateľov SRBI, ako aj prevencie úverových podvodov. Údaje sú 
poskytované tretím stranám uvedeným na www.sbcb.sk a v ich obchodných priestoroch. Tento súhlas udeľujem/e na 
dobu 10 rokov odo dňa podpisu tejto Žiadosti. 



 

(v prípade fyzickej osoby „FO“) Podpisom udeľujem prevádzkovateľovi Nebankového registra klientskych informácií 
(ďalej len „NRKI“), Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Cintorínska 21, 
Bratislava súhlas, aby prostredníctvom prevádzkovateľa Spoločného registra bankových informácií (ďalej len „SRBI“), 
spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, poskytol užívateľom SRBI všetky 
údaje o uzatváranom obchode, vrátane údajov získaných UniCredit Leasing Slovakia, a.s. v priebehu rokovania o 
uzavretí tohto obchodu a údaja, či bol obchod uzavretý alebo nie a ďalších údajov uvedených v žiadosti a iných 
dokumentoch, ktoré boli UniCredit Leasing Slovakia, a.s. predložené v súvislosti so žiadosťou, ktoré sú predmetom 
ochrany v zmysle zákona 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 zákazníkov užívateľov NRKI a zákazníkov 
užívateľov SRBI, na účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov so zákazníkmi, na účely ochrany 
hospodárskych záujmov užívateľov NRKI a užívateľov SRBI, ako aj prevencie úverových podvodov. Údaje sú 
poskytované tretím stranám uvedeným na www.sbcb.sk a v ich obchodných priestoroch. Tento súhlas udeľujem na 
dobu 10 rokov odo dňa podpisu tejto Žiadosti. 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. 
 

......................................................... 
podpis pokračovateľa 

 
Podpisom dávam v súlade s § 11 a 12 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane 
osobných údajov“), výslovne súhlasí s poskytnutím a sprístupnením svojich osobných údajov v rozsahu: meno, 
priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, telefónne číslo/a a finančné parametre zmluvy spoločnosti UniCredit Leasing 
Slovakia, a.s. a jej dcérskej spoločnosti UniCredit Broker, s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava, ktorá je v 
rovnakom rozsahu oprávnená poskytnúť tieto moje osobné údaje spolupracujúcim poisťovniam MetLife Amslico 
poisťovňa, a.s. so sídlom Pribinova 10, Bratislava a Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. so sídlom Plynárenská 7/C, 
Bratislava, za účelom ponúkania nových poistných produktov. Tento súhlas udeľujem na dobu 10 rokov odo dňa 
podpisu tohto súhlasu. Práva dotknutej osoby/žiadateľa 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 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. 
 

......................................................... 
podpis pokračovateľa 
 

Podpisom dávam v súlade s § 11 a § 15, ods. 6 zákona 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 platí počas celej doby trvania predpokladanej zmluvy a po dobu splnenia všetkých mojich povinností 
a záväzkov plynúcich z tejto zmluvy, jej vzniku alebo zániku 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. 
 

....................................................... 
podpis pokračovateľa 

V ..................................................... dňa: ...................................    
 
 

.......................................................                                 ....................................................... 
podpis žiadateľa                                            podpis pokračovateľa 



 

 

PODKLADY POTREBNÉ K ZMENE SUBJEKTU ZMLUVY O FINANCOVANÍ 
 
 

 
 

Venujte, prosím, náležitú pozornosť príprave podkladov, nakoľko v prípade ich neúplnosti nie je 
možné začať schvaľovací proces. 
 
 
 
1. Žiadosť o zmenu subjektu (tlačivo poskytne UniCredit Leasing Slovakia, a.s.) 
 
2. a) ak ide o PO: 

 Výpis z obchodného registra, príp. Živnostenský list  (výpis nie starší ako 3 mesiace), 
Koncesná listina a kópia Osvedčenia o registrácii IČ DPH. 

 Súvaha + Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu na formulári predpísanom MF SR (resp. 
výkaz jednoduchého účtovníctva) za bežný a dva predchádzajúce roky - podpísané 
originálnymi podpismi štatutárnych predstaviteľov. 

 Daňové priznanie potvrdené daňovým úradom za minulý rok. 

 Čestné prehlásenie o štruktúre aktuálne prijatých úveroch, o štruktúre aktuálne prijatých 
lízingov a o iných záväzkoch spoločnosti (vydané zmenky, ručenia alebo podsúvahové 
záväzky iného charakteru v prospech iných právnických alebo fyzických osôb) - podpísané 
štatutárnym predstaviteľom. 

 Podnikateľský plán na obdobie financovania predmetu vrátane finančného plánu a hlavných 
odbytových zmlúv počas doby financovania. 

 Pri dopravných spoločnostiach informácie o vozovom parku v rozsahu - typy a počty vozidiel, 
ročníky ich výroby, spôsob nadobudnutia, zostávajúce záväzky za vozidlo, dátum konca 
záväzkov, veriteľ. 

 
b) ak ide o FO: 

 Potvrdenie o príjme za posledné 3 mesiace (minimálne dvojnásobok výšky mesačnej 
splátky), resp. pri nižšom príjme doložiť príjem tretej osoby.  

 Doklad o identifikovateľných úhradách. 

 Výpis z účtu za posledné 3 mesiace (dokazujúci výšku príjmu). 

 Čestné prehlásenie manžela/manželky budúceho nájomcu. 
 
3. Dva doklady totožnosti (OP a VP alebo pas) – kópie overené zamestnancom UniCredit Leasing   
             Slovakia, a.s. 
 
4. V prípade individuálneho poistenia VINKULÁCIA a kópia POISTNEJ ZMLUVY 
 
 
Poplatok za zmenu subjektu uhradí pokračovateľ podľa platného Sadzobníka poplatkov. 
 
 
 
 
 
        
                                                                                                      ....................................................... 
                                            podpis pokračovateľa 
 
 
 
 
Poznámka:   Tlačivo ŽIADOSŤ O ZMENU SUBJEKTU a tlačivo Podklady potrebné k zmene subjektu 
zmluvy o financovaní spolu s požadovanými dokumentmi žiadame zaslať na adresu našej spoločnosti: 
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Plynárenská 7/A, 814 16  Bratislava. 


