
 

Tatra-Leasing, s.r.o.        Černyševského 50        851 01 Bratislava        Poštová adresa        P.O.BOX 4        810 00 Bratislava 1 
Tel: +421 2 5919 3168       +421 2 5919 5919        Fax: +421 2 5919 3048        e-mail info@tatraleasing.sk  

IČO: 31 326 552     DIČ: 2020290712    IČ DPH: SK7020000944    Obchodný register  Okresného súdu Bratislava I   Oddiel: Sro, vložka č. 2992/B 
Bankové spojenie         Tatra banka, a.s.        IBAN: SK81 1100 0000 0026 2400 0366        SWIFT: TATR SK BX   

VEC: Žiadosť o vypracovanie Zmluvy o postúpení práv a povinností k zmluve č. ............................................      
na nového nájomcu od .......................................................... (dátum zmeny - splatnosť nasledujúcej splátky).  
 

 
Dôvod postúpenia : ............................................................................................................................................................................ 
 
..............................................................................................................................................................................................................  
 
Žiadateľ - POSTUPCA (pôvodný nájomca):  
 
Meno a priezvisko/ Obchodné meno:   ........................................................................................................................  
Trvalý pobyt/Sídlo/Miesto podnikania:  ........................................................................................................................  
Rodné číslo/IČO:      ....................................................................................................................... 
Telefón/Fax:       .......................................................................................................................  
E – mail:       ....................................................................................................................... 
 
POSTUPNÍK (nový nájomca)  
 
Obchodné meno:      ......................................................................................................................  
Sídlo//Miesto podnikania:     ......................................................................................................................  
IČO:        ......................................................................................................................  
IČ DPH:        ......................................................................................................................  
DIČ:        ...................................................................................................................... 
Bankové spojenie, číslo účtu:    ......................................................................................................................  
Telefón/Fax:      ......................................................................................................................  
E – mail:       ...................................................................................................................... 
  
 
 
Informácie podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú na samostatnom tlačive.  
 
Žiadateľ ako dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o., IČO: 31 326 
552 (ďalej len „Tatra-Leasing“) poskytol alebo sprístupnil, sú pravdivé a aktuálne, pričom za ich pravdivosť a aktuálnosť zodpovedám.  
 
V prípadoch, kedy spoločnosti Tatra-Leasing poskytujete osobné údaje tretích fyzických osôb, (napr. ručiteľ, záložca, subnájomca, 
postupník ai.), sa zaväzujete informovať tieto osoby o skutočnosti, že ste ich údaje poskytli prevádzkovateľovi, ktorým je spoločnosť 
Tatra-Leasing, s.r.o., ako aj informovať o ďalších skutočnostiach podľa čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, pričom tieto informácie 
sú dostupné aj na internetovej stránke www.tatraleasing.sk.  
Upozorňujeme Vás, že údaje tretej osoby ste oprávnený poskytnúť spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o. výlučne len v prípade, ak 
disponujete písomným súhlasom tejto osoby, udeleným v zmysle §78, ods.6 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý 
predložíte spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o. najneskôr v čase poskytnutia osobných údajov tretej osoby.  

http://www.tatraleasing.sk/
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Doklady potrebné k schváleniu postúpenia zmluvy od nového nájomcu – ak je predmetom osobný alebo úžitkový automobil:  
 
FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ:  

 kópia výpisu zo živnostenského listu/koncesnej listiny a pod.  

 kópia občianskeho preukazu  

 kópia iného dokladu totožnosti (vodičský preukaz, pas, rodný list)  

 kópia osvedčenia o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla  

 kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty IČ DPH (ak je platiteľom DPH)  originál Súhlas so spracúvaním, 
poskytovaním a sprístupňovaním osobných údajov v registroch (Súhlas NRKI+SRBI)  

 
PRÁVNICKÁ OSOBA:  

 kópia výpisu z obchodného registra  

 kópia občianskeho preukazu štatutárnych zástupcov spoločnosti  

 kópia osvedčenia o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla  

 kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty IČ DPH (ak je platiteľom DPH)  

 originál Súhlas so spracúvaním, poskytovaním a sprístupňovaním osobných údajov v registroch (Súhlas NRKI+SRBI)  
 
Pri iných predmetoch leasingu - ťahače, návesy, technológie... požadujeme:  

 výkaz ziskov a strát + súvaha (aktuálne obdobie + predchádzajúce 2 obdobia)  

 daňové priznanie za posledné 2 obdobia  

 Dotazník - Doplňujúce informácie k žiadosti o leasing  
 
 
PODMIENKY POSTÚPENIA:  
1) Doručenie originálu tejto žiadosti a originálu Súhlasu so spracúvaním, poskytovaním a sprístupňovaním osobných údajov v registroch 
(Súhlas NRKI+SRBI)  

2) Pri postúpení zmluvy požadujeme zaplatiť poplatok za vypracovanie zmlúv k postúpeniu v zmysle platného Sadzobníka poplatkov 
Tatra–Leasing, s.r.o., ktorý platí pôvodný/ nový* nájomca. V prípade nezrealizovania postúpenia sa poplatok nevracia. Sadzobníka 
poplatkov Tatra–Leasing, s.r.o. nájdete na stránke www.tatraleasing.sk v časti Užitočné informácie/Sadzobník poplatkov. 
3) Kaucia (platí budúci nájomca): 

 pri mesačnom splácaní: vo výške dvoch splátok  
 ak subjekt podniká menej ako 6 mesiacov: vo výške troch splátok  
 pri štvrťročnom splácaní: vo výške jednej splátky  

4) Všetky záväzky voči Tatra–Leasingu, s.r.o. musia byť zo strany postupcu vysporiadané k dátumu postúpenia zmluvy. V prípade zlej 
platobnej disciplíny Tatra-Leasing, s.r.o. účtuje úroky z omeškania postupcovi.  
5) Po odsúhlasení postúpenia zmluvy štatutárnymi zástupcami Tatra-Leasingu, s.r.o. budú zaslané na podpis pôvodnému aj budúcemu 
nájomcovi všetky doklady súvisiace s postúpením zmluvy.  
6) Prijatie žiadosti bude klientovi oznámené e- mailom, prípadne telefonicky.  
 
 
 
 
V................................................., dňa...........................   ....................................................................  
         pôvodný nájomca – podpis  
 
 
* nehodiace sa prečiarknite 

 

 

 

http://www.tatraleasing.sk/

