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Pokud jste se rozhodli pro převedení práv a povinností vyplývajících z leasingové smlouvy na nového klienta (ať už
fyzickou osobu podnikající či právnickou nebo fyzickou osobu nepodnikající), je třeba, abyste byli informováni o
skutečnostech, které s tímto krokem souvisejí.
Na převod leasingové smlouvy nemá klient právní nárok a změna klienta není možná bez písemného souhlasu
leasingové společnosti. Společnost odsouhlasí změnu klienta pouze v odůvodněných případech, při splnění společností
stanovených podmínek pro převod leasingové smlouvy. Důvodem pro převod leasingové smlouvy může být zejména
doložená neschopnost klienta plnit řádně závazky z leasingové smlouvy plynoucí.
Podání žádosti o převod a následné kroky vedoucí k převodu leasingové smlouvy nezbavují klienta v žádném případě
závazků podle této smlouvy, jestliže se převod neuskuteční.
Budoucí klient musí pečlivě zvážit, zda bude schopen splácet leasingové splátky až do jejího řádného ukončení.
Pokud chce budoucí klient užívat vozidlo v rámci svého předmětu podnikání na auto-půjčovnu, je třeba, aby nám
předložil příslib té pojišťovny, u které bude havarijní pojištění sjednáno.
Postup při převodu práv a povinností na nového klienta:
Stávající klient sám najde nového uživatele vozu leasingové smlouvy (autorizovaný prodejce, inzerát atd.), který
prostřednictvím Smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy (dále jen Smlouva) bude pokračovat v leasingové
smlouvě až do jejího řádného ukončení.
Eventuální finanční vyrovnání v rámci převodu leasingové smlouvy probíhá mimo ŠkoFIN s.r.o., jen mezi původním a
budoucím klientem.
Převod leasingových smluv vyřizuje a zpracovává pouze ŠkoFIN s.r.o., Pekařská 6, 155 00 Praha 5.
Osobní návštěva není nutná, veškeré náležitosti k převodu zasíláme poštou.
Informace o převodu leasingových smluv poskytne kterýkoliv náš zprostředkovatel - dealer (obchodník s vozy Škoda,
VW, Audi a Seat).
Původní i budoucí klient musí předložit současně kompletní doklady podle Soupisu požadovaných podkladů pro
převedení leasingové smlouvy. ŠkoFIN s.r.o. vypracuje převodní Smlouvu do třiceti kalendářních dnů od data doručení
úplných podkladů. Originál velkého technického průkazu musí být uložen v sídle společnosti ŠkoFIN s.r.o.
Původní klient je povinen zabezpečit i v době realizace převodu plynulé placení měsíčních splátek. Výše pravidelných
měsíčních leasingových splátek se nemění, tzn. že budoucí klient bude platit stále stejné splátky na stejné číslo
bankovního účtu ŠkoFIN, s.r.o., pod stejným variabilním symbolem jako původní klient (VS je shodný s číslem
leasingové smlouvy), konstantní symbol je vždy 558.
V případě, že je Smlouva schválena vedením společnosti ŠkoFIN s.r.o., přičemž příslušná leasingová smlouva je
zatížena dluhem, zasíláme původnímu klientovi (a současně pro informaci i budoucímu klientovi) vyrozumění o
dlužných splátkách, eventuelně nezaplaceném penále za celé období trvání leasingové smlouvy (popř. výlohy za
vymáhání pohledávek atd.) s výzvou k jejich zaplacení. Úhrada dluhu záleží na případné vzájemné domluvě mezi
původním a budoucím klientem. Pravidelné měsíční leasingové splátky jsou splatné k prvnímu dni v měsíci. Realizace
převodu není důvodem k neplacení leasingových splátek. V případě, kdy klient neplatí pravidelné splátky, jsme
oprávněni dle obchodních resp. všeobecných podmínek finančního pronájmu vozidel u společnosti ŠkoFIN s.r.o.
účtovat penále za prodlení z plateb, které je také splatné před podpisem Smlouvy. O výši event. dluhu se můžete
informovat v klientském centru (tel. č. 224 992 410).
Po uhrazení veškerých pohledávek zasíláme na adresu nového klienta tiskopisy Smlouvy k jejímu podepsání stávajícím
a novým klientem. Jakmile nový klient uvedené podklady obdrží, spojí se s původním klientem a spolu postupují dle
přiloženého průvodního dopisu. V případě, kdy původní klient je právnickou osobou, ve které je podle výpisu z
obchodního rejstříku dvě nebo více fyzických osob oprávněno jednat za tuto osobu samostatně (jednatel v s.r.o. nebo
společníci ve v.o.s., případně členové představenstva a.s. nebo družstva), je podmínkou uskutečnění převodu

podepsání Smlouvy alespoň dvěma statutárními zástupci (jednateli), příp. členy představenstva. Toto rozhodnutí
vedení naší společnosti vyplynulo z dosavadních zkušeností při převodech leasingových smluv.
Původní havarijní pojištění převodem zaniká a původní klient si po převodu zařídí jeho ukončení. Zároveň ŠkoFIN do
příslušné pojišťovny posílá oznámení o převodu. Budoucímu klientovi zašleme “Žádost o vinkulaci pojistného plnění“ a
ten si ve vybrané pojišťovně uzavře pojistnou smlouvu účinnou od data převodu uvedeného ve Smlouvě. Kopii pojistné
smlouvy a potvrzenou Žádost o vinkulaci zašle co nejdříve zpět do společnosti ŠkoFIN jako doklad, že vozidlo je
pojištěné.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla zaniká změnou držitele. V případě, že je pojištění
součástí leasingové smlouvy, bude automaticky převedeno na nového klienta. V opačném případě bude nový klient
vyzván k doložení nového pojištění odpovědnosti před podpisem Smlouvy.
Po obdržení řádně podepsaných dokumentů, zašleme potvrzenou Smlouvu původnímu klientovi. Novému klientovi
zašleme společně se Smlouvou i originál technického průkazu a plné moci k odhlášení a přihlášení vozidla na
příslušném orgánu evidence. Pokud jsou klienti z různých okresů, zajistí si nejprve odhlášení a poté přihlášení
technického průkazu na příslušných orgánech evidence. Novému klientovi po převodu zasíláme splátkový kalendář s
vyznačením data převodu. V okamžiku, kdy klient vrátí přeregistrovaný originál velkého technického průkazu na adresu
ŠkoFIN s.r.o., Pekařská 6, Praha 5, je převod leasingové smlouvy ukončen.

UPOZORNĚNÍ
V případě, že původní klient kdykoliv v průběhu leasingové smlouvy změnil trvalé bydliště (sídlo podnikání), je povinen
tuto skutečnost mít zaevidovanou v technickém průkazu. Pokud tak neučinil, vystavuje se nebezpečí, že při převodu
smlouvy může nastat problém s přeregistrováním technického průkazu.
Pokud původní klient uzavřel leasingovou smlouvu po 1.1.2008 jako fyzická osoba nepodnikající, na dobu kratší než 60
měsíců, může převod leasingové smlouvy ovlivnit daňovou uznatelnost nákladů u finančního leasingu budoucího
klienta. Proto před realizací převodu doporučujeme budoucímu klientovi konzultaci s daňovým poradcem.
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