INFORMACE K PŘEVODU SMLOUVY NA NOVÉHO KLIENTA
Rádi bychom Vás informovali o postupu převodu smlouvy o financování na nového klienta. Předně si vás dovolujeme
informovat, že převod smlouvy je možný pouze při splnění stanovených podmínek pro převod smlouvy a s písemným
souhlasem naší společnosti. Podání žádosti o převod smlouvy a následné kroky vedoucí k převodu smlouvy nezbavují
původního klienta závazků ze smlouvy, jestliže nebude převod smlouvy realizován.

Základní informace o převodu smlouvy:
Převodem smlouvy se rozumí převedení práv a povinností ze smlouvy z původního klienta na nového klienta. Smlouvu
na nového klienta převedeme za stávajících podmínek k datu účinnosti převodu smlouvy.
Eventuální finanční vyrovnání v rámci převodu smlouvy probíhá mimo naší společnost, na základě dohody mezi
původním a novým klientem.
Žádost o převod smlouvy zpracujeme do 14 pracovních dnů od přijetí kompletních podkladů k převodu.

Datum účinnosti převodu smlouvy:
Převod smlouvy na nového klienta je možné realizovat pouze ke dni splatnosti pravidelných splátek smlouvy, který je
uveden na splátkovém kalendáři. Převod smlouvy není možné realizovat zpětně. Výjimkou jsou zákonné důvody (cese,
zrušení bez likvidace, apod.).
Vzhledem k nutnosti realizace převodu nejpozději do data účinnosti převodu, je nutné zaslat žádost o převedení smlouvy
s dostatečným předstihem. V opačném případě bychom byli nuceni převod smlouvy zrušit. Je třeba zohlednit, že doba
vyřízení celého převodu smlouvy činí průměrně 30 pracovních dnů.

Platby:
Původní klient je povinen zajistit i v době realizace převodu plynulou úhradu měsíčních splátek dle splátkového
kalendáře. Jejich úhrada záleží na případné vzájemné domluvě mezi původním a novým klientem. Realizace převodu
není důvodem k nehrazení splátek.

Postup převodu smlouvy:
1. Klient
Původní klient sám najde nového zájemce o převod smlouvy.
2. Žádost o převod smlouvy a požadované podklady
Žádost o převod smlouvy podává původní klient prostřednictvím on-line žádosti na našich internetových stránkách
www.vwfs.cz v sekci „Pro klienty“.
Původní a nový klient, současně doloží kompletní podklady uvedené v soupisu požadovaných podkladů, který
je k dispozici rovněž na našich internetových stránkách v sekci „Pro klienty“ –„Dokumenty ke stažení“.
Žádost lze zaslat i doporučenou poštou na naši adresu Převody smluv, Pekařská 6, 155 00 Praha 5, nebo předat žádost
osobně v sídle naší společnosti.
Je třeba, aby v okamžiku žádosti o převod, byl originál velkého technického průkazu standardně uložen v sídle naší
společnosti.
Podmínkou pro posouzení žádosti o převod smlouvy je:
 doložení kompletních podkladů jedním z výše uvedených postupů
 úhrada veškerých pohledávek po splatnosti na smlouvě (má-li nový klient již uzavřen jiný smluvní vztah s naší
společností, požadujeme úhradu všech jeho pohledávek po splatnosti).
Při nesplnění těchto podmínek nebude možné žádost o převod smlouvy posoudit.
3. Odeslání a podpis smluvních dokumentů
Po posouzení žádosti zasíláme smluvní dokumenty k podpisu doporučenou poštou na adresu nového klienta. Nový klient
kontaktuje původního klienta a spolu postupují dle přiloženého průvodního dopisu. Podepsané smlouvy odesílají zpět
doporučenou poštou na adresu naší společnosti. Nesprávně podepsané dokumenty zasíláme zpět k doplnění či opravě.
Převodní dokumenty je možné podepsat také v sídle naší společnosti či na adrese některého z našich autorizovaných
prodejců.

4. Pojištění vozidla
Pojištění ve splátkách
V případě kdy má převáděná smlouva povinné i havarijní pojištění ve splátkách převedeme tyto pojištění na nového
klienta. Parametry pojištění se nemění. Je-li na smlouvě sjednáno i připojištění GAP nebo Asistent, rovněž je převedeme
na nového klienta.
Individuální pojištění
Individuální pojištění převodem smlouvy zaniká. Původní klient si po převodu zařídí ukončení své pojistné smlouvy
s poskytovatelem pojištění. Novému klientovi zašleme informace, jak uzavřít novou pojistnou smlouvu s počátkem
pojištění od data účinnosti převodu smlouvy.
5. Dokončení převodu smlouvy
Po obdržení správně vyplněných smluvních dokumentů obratem zašleme potvrzené smluvní dokumenty na adresu
nového i původního klienta. Novému klientovi zároveň odešleme originál velkého technického průkazu na přeregistrování
vozidla.
Přeregistrování vozidla se provádí u Městského úřadu Odboru dopravy příslušné obce s rozšířenou působností podle
trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla stávajícího provozovatele vozidla. Není-li ve velkém technickém průkazu
zapsán provozovatel vozidla, je shodný s vlastníkem vozidla.
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se podává do 10 pracovních dnů od nabytí
vlastnického práva k silničnímu vozidlu. Prosíme Vás o dodržení této lhůty, jelikož za nedodržení lze uložit pokutu až do
výše 50 000 Kč (podle zákona 56/2001 Sb.).
Přeregistrování vozidla probíhá za přítomnosti původního i nového vlastníka vozu. Osobní nepřítomnost některého
z vlastníků lze nahradit výlučně úředně ověřenou plnou mocí.
Informace o převodu smluv Vám poskytne i kterýkoliv náš autorizovaný prodejce.
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 8:00 do 17:00 hodin na telefonním čísle 224 992 410, případně na
adrese Pekařská 6, Praha 5.
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