
 
 

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 
PŘEVODU SMLOUVY 

Podklady od stávajícího klienta 
• žádost o převedení smlouvy (volná forma) podepsaná oprávněnou osobou 

o číslo smlouvy 

o datum převodu (původní a nový klient navrhnou datum převodu) 

o důvod převodu (musí být uveden, v případě zániku společnosti vyžadujeme kopii žádosti o výmaz z Obchodního 

rejstříku) 

o souhlas s poplatkem za zpracování žádosti o převod dle aktuálního ceníku (www.vwfs.cz) 

o aktuální počet najetých kilometrů 

• Spojení na kontaktní osobu (telefon, e-mail) 

 

Podklady od nového klienta 
• FYZICKÁ OSOBA NEPODNIKAJÍCÍ 

o Kopii občanského průkazu + kopii druhého dokladu (například řidičského průkazu) s podpisem, datem a větou 

„Souhlasím s kopií dokladu“ 

o Vyplněný a podepsaný formulář Základní údaje – fyzická osoba nepodnikatel 

o Výpis z bankovního účtu nového klienta, max. stáří 3 měsíce 

o Potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu (formulář) – v případě OSVČ čestné prohlášení o výši příjmů podložené daňovým 

přiznáním 

• FYZICKÁ OSOBA PODNIKAJÍCÍ NEBO PRÁVNICKÁ OSOBA 

o Kopii živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (právnická osoba) 

o Kopii občanského průkazu + kopii druhého dokladu (například řidičského průkazu) zástupce, který bude podepisovat 

smlouvu. Na obou kopiích musí být uveden datum, podpis a věta „Souhlasím s kopií dokladu“ 

o Vyplněný a podepsaný formulář Základní údaje fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba 

o Výpis z bankovního účtu, max. stáří 3 měsíce 

o Bonitní údaje (výsledky hospodaření za uplynulé období, rozvaha, výsledovka). V případě nově vzniklé společnosti 

ekonomickou rozvahu a podnikatelský záměr. 

 
Zároveň je ŠkoFIN oprávněn posoudit bonitu nového klienta a popřípadě si vyžádat další podklady. 

Podklady zašlete současně v jedné obálce na naši adresu Evropská 866/63, 160 00 Praha 6. 

Veškerou korespondenci označujte prosím „PŘEVODY SMLUV“ a uvádějte vždy číslo převáděné smlouvy. 

Neúplné nebo neoznačené podklady zasíláme zpět k doplnění. 

Poklady je možné poslat také e-mailem na adresu klient@vwfs.cz, nebo prostřednictvím online formuláře na vwfs.cz. 

V případě požadavku na expresní vyřízení do dvou dnů, podléhá tato služba poplatku 5000,-Kč bez DPH. 

Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že převod smlouvy není důvodem k zastavení nebo neplacení splátek. Původní klient je povinen 

zajistit platby i v době převodu smlouvy. Po dokončení převodu obdrží nový klient splátkový kalendář jako daňový doklad. 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím naše klientské centrum, kde jsme Vám kdykoli k dispozici na e-mailové adrese 

klient@vwfs.cz nebo ve všedních dnech od 9:00 do 17:00 hodin na telefonním čísle 224 992 410. 
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