
Ustanovenie k ochrane osobn!ch údajov a ru"ite#sk!m vyhláseniam*

Súhlasím(e) s t!m, aby spolo"nosti GC Leasing Slovensko s.r.o. boli sprístupnené v#etky

informácie o mojom/na#om majetkovom stave z verejne prístupn!ch zdrojov a aj z verejne

neprístupn!ch zdrojov. Spolo"nos$ GC Leasing Slovensko s.r.o. je taktie% oprávnená

spracova$ predmetné údaje v súlade so zákonom ". 428/2002 Z.z. o ochrane osobn!ch

údajov a so zákonom ". 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektor!ch

zákonov.

Dátum LN/osoba konajúca za LN (bez pe"iatky)

* Pokia& je Leasingov!m nájomcom právnická osoba, mô%e spolo"nos$ GC Leasing

Slovensko s.r.o. podmieni$ uzavretie zmluvy ru"ením osoby konajúcej za LN alebo tretej

osoby.

Bankové spojenie nájomcu:

'íslo ú"tu: Kód banky

Banka Pobo"ka

Názov ú"tu

X

Súkromná adresa LN/osoby konajúcej za LN

CLASSIC leasing
Leasingová zmluva pre podnikate#ov

Leasingová zmluva ". JB

Leasingov! nájomca (LN) Obchodné meno/Sídlo (miesto podnikania)/I'O Obchodník/Dodávate&

Osoba konajúca za LN Meno a priezvisko/Funkcia                   zárove( aj spolo"ník

áno  ! nie  !

Dátum narodenia osoby konajúcej za LN

Telefón Fax E-mail I' DPH

DI'

Ú"el pou$itia: Predmet leasingu je ur"en! pre uvedenú

podnikate#skú "innos%, ktorú vykonávam(e) alebo budem(e) vykonáva$ od:

Predmet leasingu bude umiestnen! (presná adresa):

Administratívny poplatok jednorázovo                    EUR bez DPH.
Leasingové splátky sú splatné vopred na za"iatku relevantného obdobia – &tvr%roku
alebo mesiaca – a budú inkasované z bankového ú"tu LN alebo platené bankov!m
prevodom pod#a rozhodnutia LN (pozri § 6 bod 2 a 4 VLP)

Leasingové splátky budú platené formou inkasa: áno  ! nie  !

Predmet leasingu V!robca Po"et 'íslo Pokia& nejde o nov! 
produkt:

Rok v!roby

Predmet podnikania/Hlavn! predmet "innostiZápis v Obchodnom registri
áno  ! OR OS |                              | odd. |             | vl.". |             |               
nie ! !
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Základná doba leasingu

Mesiacov             . V!#ka leasingovej splátky mesa"ne (bez DPH) EUR

plus prísl. zákonná DPH (§ 6 bod. 6 VLP), v sú"asnosti EUR

V!&ka leasingovej splátky mesa"ne (s DPH)     EUR

Na prevzatie predmetu leasingu splnomoc(ujem(e)

Meno a Priezvisko

Adresa trvalého bydliska

Dátum narodenia

Poskytovate# leasingu:
GC Leasing Slovensko s.r.o.
Karad%i"ova 8/A • SK-821 08 Bratislava • I'O 43878989
OR Okresn! súd Bratislava l odd. Sro, vl.". 50000/B ()alej len „leasingov! prenajímate&“) Tel:   02/50204704
I' DPH: SK2022515869 / DI': 2022515869 Fax:  02/50204705
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Doplňte dátum a podpis osoby konajúcej 
v mene leasingového nájomcu - štatutár



Za"iatok a koniec dohodnutej doby leasingu/pred'$enie: Základná doba leasingu za"ína v prv!
de( kalendárneho #tvr$roku resp. kalendárneho mesiaca nasledujúceho po prevzatí predmetu
leasingu, pokia& bol dohodnut! mesa"n! spôsob splácania. Pokia& dôjde k prevzatiu predmetu
leasingu pred za"iatkom základnej doby leasingu, je LN povinn! zaplati$ v tomto období za ka%d!
de( 1/30 mesa"nej splátky leasingu. Ustanovenia leasingovej zmluvy sa vz$ahujú aj na toto
obdobie. Leasingová zmluva bude zaka$d!m pred'$ená o &es% mesiacov, pokia#
nebude vypovedaná najneskôr tri mesiace pred ukon"ením dohodnutej doby
leasingu (vi( § 11 bod 3 V&eobecn!ch leasingov!ch podmienok). 

V&eobecné leasingové podmienky: Sú"as$ou tejto leasingovej zmluvy sú V#eobecné leasingové
podmienky (VLP). LN podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, %e sa oboznámil s obsahom VLP.

V!mena predmetu leasingu: Na %iados$ LN mô%e leasingov! prenajímate& (LP) po"as základnej
doby nájmu cel! predmet leasingu alebo jednotlivé predmety leasingu vymeni$ za nové predmety
leasingu. Podmienky a realizácia v!meny sú #pecifikované v § 10 VLP.

Nebezpe"enstvo &kody na predmete leasingu, vecné poistenie: Pod&a § 5 bod 1 veta 1 od
momentu prevzatia predmetu leasingu prechádza na LN nebezpe"enstvo #kody na predmete
leasingu, najmä nebezpe"enstvo náhodného zni"enia, straty, po#kodenia a odcudzenia predmetu
leasingu. Tieto riziká kryje vecné poistenie, a to za podmienok uveden!ch vo VLP, pri"om náklady
poistenia zná#a v plnom rozsahu LN. LN je oprávnen!, príp. na %iados$ LP povinn!, sám uzavrie$
vecné poistenie na predmet leasingu. Podmienky poistenia predmetu leasingu sú upravené v § 9 VLP.

Zodpovednos% za vady predmetu leasingu: Vzh&adom ku skuto"nosti, %e LN si vyberá predmet
leasingu a jeho dodávate&a sám, pod&a svojich potrieb, nezodpovedá LP za dodacie schopnosti
dodávate&a, ani za vady predmetu leasingu, jeho vlastnosti, "i údaje obsiahnuté v dokumentácii k
predmetu leasingu; z uvedeného dôvodu LN preberá v#etky riziká vo vz$ahu k predmetu leasingu
(vi) § 3 bod 2 VLP). Práva z titulu vád predmetu leasingu a zo záruky za akos$ je LN oprávnen! v
mene LP priamo uplat(ova$ vo"i dodávate&ovi a to za podmienok uveden!ch vo VLP (vi) § 2 bod
5 VLP).

Právo leasingového nájomcu pred"asne vypoveda% leasingovú zmluvu: LN je oprávnen!
leasingovú zmluvu kedyko&vek vypoveda$ aj bez udania dôvodu, a to písomnou v!pove)ou s
trojmesa"nou v!povednou lehotou. LP t!mto v!slovne upozor(uje LN na da(ové riziká spojené s

Vyhlásenie leasingového nájomcu: Súhlasím s vy##ie uveden!mi ustanoveniami tejto leasingovej zmluvy, ako aj so v#eobecn!mi leasingov!mi podmienkami a s ustanoveniami kúpnej zmluvy medzi
PL a dodávate&om. Táto leasingová zmluva spolu s prilo%en!mi V#eobecn!mi leasingov!mi podmienkami predstavuje môj návrh na uzavretie leasingovej zmluvy, ktor!m som viazan! po dobu 
90 dní odo d(a podpisu a doru"enia LP.
Návrh LN na uzavretie tejto leasingovej zmluvy bez v!hrad akceptujem:

vypovedaním leasingovej zmluvy pred uplynutím základnej doby leasingu. 
V prípade pred"asného vypovedania leasingovej zmluvy zo strany LN, je LN povinn! do uplynutia
v!povednej lehoty uhradi$ LP závere"nú splátku pod&a vyú"tovania LP, ktorou sa zabezpe"í úplná
amortizácia (splatenie) nákladov LP. Závere"ná splátka zah*(a celkovú hodnotu neuhraden!ch
leasingov!ch splátok do konca základnej doby leasingu a príp. garantovanú zostatkovú hodnotu
predmetu leasingu, zní%enú o úroky a náklady, ktoré LP u#etril pred"asn!m ukon"ením leasingovej
zmluvy. Pokia& bude leasingová zmluva vypovedaná, je LN povinn! vráti$ predmet leasingu LP v de(
ukon"enia leasingovej zmluvy, ak sa LP a LN v!slovne nedohodnú na prevode vlastníctva predmetu
leasingu v prospech LN. (vi) § 11 VLP)

T!mto boli dohodnuté nasledovné, od tejto zmluvy odchylné ustanovenia:

K právam osoby poskytujúcej refinancovanie pozri § 19 VLP.
Neexistujú nijaké ved&aj#ie dohody. LP upozor(uje na skuto"nos$, %e dodávate& ani iné tretie osoby nie
sú oprávnené robi$ akéko&vek právne úkony t!kajúce sa tejto zmluvy, resp. dáva$ prís&uby "i ak!mko&vek
in!m spôsobom zastupova$ LP. Zmeny a dodatky k tejto zmluve si vy%adujú písomnú formu a súhlas LN
a LP. 

Oprávnenie na inkaso: Parametre leasingovej zmluvy sú kalkulované s oh&adom na administratívne
náklady, ktoré LP vzniknú v súvislosti s plne automatizovan!m inkasn!m systémom. Pokia& sa LN
rozhodne pre in! spôsob platenia svojich záväzkov z leasingovej zmluvy, je povinn! o tom informova$
LP. Pokia& nebude LP najneskôr v de( prevzatia predmetu leasingu LN predlo%ené potvrdenie banky LN
o tom, %e bol zadan! príkaz k inkasu v prospech LP na platby, ku ktor!m je LN povinn! pod&a leasingovej
zmluvy, a to na leasingové splátky, poistné, poplatok za spracovanie leasingovej zmluvy a poplatok za
u%ívanie predmetu leasingu odo d(a jeho odovzdania do d(a za"iatku základnej doby leasingu, má sa
za to, bez oh&adu na formu platenia uvedenú LN v %iadosti o uzavretie leasingovej zmluvy, %e leasingové
splátky budú hradené formou príkazu k úhrade.

'íslo ú"tu/kód banky Názov banky
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Podpis osoby konajúcej za LN / vrátane Mena a priezviska uvedeného tla"en!m
písmom/Dátum a firemná pe"iatka

Podpis osoby konajúcej za GC Leasing Slovensko s.r.o. ako poskytovate# leasingu

CLASSIC leasing
Leasingová zmluva pre podnikate#ov

Leasingová zmluva ". JB+iados$ o leasing ". 

Leasingov! nájomca (LN) Obchodné meno/Sídlo (miesto podnikania) I'O Obchodník/Dodávate&

Osoba konajúca za LN Meno a priezvisko/Funkcia                   zárove( aj spolo"ník

áno  ! nie  !

Dátum narodenia osoby konajúcej za LN

Telefón Fax E-mail I' DPH

DI'

Ú"el pou$itia: Predmet leasingu je ur"en! pre uvedenú

podnikate#skú "innos%, ktorú vykonávam(e) alebo budem(e) vykonáva$ od:

Predmet leasingu bude umiestnen! (presná adresa):

Predmet podnikania/Hlavn! predmet "innostiZápis v Obchodnom registri
áno  ! OR OS |                              | odd. |             | vl.". |             |               
nie !

Toto$nos% leasingového nájomcu overil pod#a OP ". 
Meno, priezvisko a podpis splnomocnenej osoby overujúcej toto%nos$

Poskytovate# leasingu:
GC Leasing Slovensko s.r.o.
Karad%i"ova 8/A • SK-821 08 Bratislava • I'O 43878989
OR Okresn! súd Bratislava l odd. Sro, vl.". 50000/B ()alej len „leasingov! prenajímate&“) Tel:   02/50204704
I' DPH: SK2022515869 / DI': 2022515869 Fax:  02/50204705

Administratívny poplatok jednorázovo                    EUR bez DPH.
Leasingové splátky sú splatné vopred na za"iatku relevantného obdobia – &tvr%roku
alebo mesiaca – a budú inkasované z bankového ú"tu LN alebo platené bankov!m
prevodom pod#a rozhodnutia LN (pozri § 6 bod 2 a 4 VLP)

Základná doba leasingu

Mesiacov             . V!#ka leasingovej splátky mesa"ne (bez DPH) EUR

plus prísl. zákonná DPH (§ 6 bod. 6 VLP), v sú"asnosti EUR

V!&ka leasingovej splátky mesa"ne (s DPH)     EUR

Na prevzatie predmetu leasingu splnomoc(ujem(e)

Meno a Priezvisko

Adresa trvalého bydliska

Dátum narodenia
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Predmet leasingu V!robca Po"et 'íslo Pokia& nejde o nov! 
produkt:

Rok v!roby

Uveďte číslo bankového účtu 
leasingového nájomcu.

Osoba konajúca v mene leasingového 
nájomcu – štatutára (v súlade so 
spôsobom konania v mene spoločnosti 
uvedeným v OR) vyplní: podpis,  meno 
a priezvisko tlačeným, dátum a pečiatku.
Doplňte číslo OP štatutára, svoje meno a 
priezvisko tlačeným a podpis.
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Potvrdenie o prevzatí predmetu leasingu:
De( prevzatia pod&a § 4 V#eobecn!ch leasingov!ch podmienok (VLP)

Dátum    

Dôle$ité: Na základe tohto potvrdenia o prevzatí predmetu leasingu
zaplatí leasingov! prenajímate& (LP) kúpnu cenu predmetu leasingu
dodávate&ovi. Pokia& LN nepreskúma kompletnos$, bezvadnos$ a
funk"nos$ predmetu leasingu a/alebo podpí#e tento dokument pred
úpln!m a riadnym prevzatím predmetu leasingu, zodpovedá a je povinn!
LP uhradi$ v#etky vzniknuté #kody.

Podpis osoby konajúcej za LN / vrátane Mena, Priezviska a Funkcie
podpísaného uveden!ch tla"en!m písmom

LN t!mto potvrdzuje nasledovné skuto"nosti:

1. Predmet leasingu som obdr%al dnes, v de( prevzatia.
2. Predmet leasingu je kompletn!, v bezchybnom a funk"nom stave.
Kompletnos$, bezvadnos$ a funk"nos$ predmetu leasingu som preveril s
nále%itou odbornou starostlivos$ou.
3. Predmet leasingu mi bol dodan! riadne a v"as v súlade s leasingovou
zmluvou a VLP a sp,(a v#etky v#eobecne záväzné právne predpisy a
technické normy platné v SR.
4. Predmet leasingu zodpovedá jeho popisu v %iadosti o leasing / v
leasingovej zmluve ako aj v#etk!m dohodám uzatvoren!m s v!robcom,
príp. dodávate&om  (napr.  technick! stav, v!kon, kvalita, prevedenie).
Predmet leasingu má v#etky vlastnosti garantované dodávate&om a/alebo
tre$ou osobou. 
5. Predmet leasingu má akos$ zaru"enú dodávate&om a/alebo tre$ou
osobou.
6. Vo vz$ahu ku spolo"nosti GC Leasing Slovensko s.r.o. platia len
dohody, ktoré spolo"nos$ GC Leasing Slovensko s.r.o. písomne potvrdila
vo"i leasingovému nájomcovi. To isté platí aj pre vzdanie sa dohodnutej
písomnej formy.
7. T!mto potvrdzujem, %e do#lo k uzavretiu leasingovej zmluvy tak, ako
som navrhoval.
8. Jeden v!tla"ok (kópiu) tohto potvrdenia o prevzatí predmetu leasingu
som dnes obdr%al.

T!mto potvrdzujem riadne dodanie predmetu leasingu a preverenie toto%nosti osoby
konajúcej za LN/osoby splnomocnenej na prevzatie predmetu leasingu pod&a
OP ".:

Miesto odovzdania a prevzatia predmetu leasingu Dátum

Podpis osoby poverenej dodávate&om / vrátane Mena, Priezviska a Funkcie
podpísaného uveden!ch tla"en!m písmom

X

Poskytovate# leasingu:

Leasingová zmluva ". 

GC Leasing Slovensko s.r.o.
Karad%i"ova 8/A • SK-821 08 Bratislava • I'O 43878989
OR Okresn! súd Bratislava l odd. Sro, vl.". 50000/B ()alej len „leasingov! prenajímate&“) Tel:   02/50204704
I' DPH: SK2022515869 / DI': 2022515869 Fax:  02/50204705

JB

CLASSIC leasing
Leasingová zmluva pre podnikate#ov

Leasingov! nájomca (LN) Obchodné meno/Sídlo (miesto podnikania) I'O Obchodník/Dodávate&

Osoba konajúca za LN Meno a priezvisko/Funkcia                   zárove( aj spolo"ník

áno  ! nie  !

Dátum narodenia osoby konajúcej za LN

Telefón Fax E-mail I' DPH

DI'

Ú"el pou$itia: Predmet leasingu je ur"en! pre uvedenú

podnikate#skú "innos%, ktorú vykonávam(e) alebo budem(e) vykonáva$ od:

Predmet leasingu bude umiestnen! (presná adresa):

Predmet podnikania/Hlavn! predmet "innostiZápis v Obchodnom registri
áno  ! OR OS |                              | odd. |             | vl.". |             |               
nie !

Administratívny poplatok jednorázovo                    EUR bez DPH.
Leasingové splátky sú splatné vopred na za"iatku relevantného obdobia – &tvr%roku
alebo mesiaca – a budú inkasované z bankového ú"tu LN alebo platené bankov!m
prevodom pod#a rozhodnutia LN (pozri § 6 bod 2 a 4 VLP)

Základná doba leasingu

Mesiacov             . V!#ka leasingovej splátky mesa"ne (bez DPH) EUR

plus prísl. zákonná DPH (§ 6 bod. 6 VLP), v sú"asnosti EUR

V!&ka leasingovej splátky mesa"ne (s DPH)     EUR

Na prevzatie predmetu leasingu splnomoc(ujem(e)

Meno a Priezvisko

Adresa trvalého bydliska

Dátum narodenia

©
G

R
E

N
K

E
LE

A
S

IN
G

 A
G

, B
ad

en
-B

ad
en

Predmet leasingu V!robca Po"et 'íslo Pokia& nejde o nov! 
produkt:

Rok v!roby

Doplňte výrobné čísla predmetu leasingu 
(resp. ak dodávka obsahuje viac ako tri 
položky, priloží sa dokument 
s výrobnými číslami, napr. dodací list / 
faktúra).

Uveďte dátum prevzatia tovaru.

Osoba konajúca v mene leasingového 
nájomcu vyplní: podpis,  
meno, priezvisko a funkciu tlačeným.
Doplňte číslo OP preberajúcej osoby, 
miesto odovzdania a dátum.
Osoba poverená dodávateľom vyplní: 
podpis,  meno, priezvisko a funkciu 
tlačeným.



§ 1 Leasingová zmluva, povinnos% úplnej amortizácie (splatenia) zo strany leasingového
nájomcu: 
1.Leasingová zmluva sa uzatvára ako zmluva nepomenovaná v zmysle § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka. Leasingovou zmluvou ()alej len „zmluva“ alebo „leasingová zmluva“)
sa leasingov! prenajímate& ()alej len „LP“), zaväzuje, %e predmet leasingu, ktor! kúpi v!lu"ne
pod&a po%iadaviek leasingového nájomcu ()alej len „LN“), prenechá LN k u%ívaniu na
dohodnutú dobu ()alej len "základná doba leasingu") za podmienok stanoven!ch zmluvou.
LN sa zaväzuje, %e po"as doby trvania leasingovej zmluvy bude hradi$ leasingové splátky
a bude plni$ )al#ie povinnosti, ktoré mu zo zmluvy vypl!vajú. LN má právo nadobudnú$
predmet leasingu do vlastníctva od LP len v prípade, ak to v!slovne ustanovuje LZ alebo ak
sa na tom LN a LP v!slovne dohodnú (vi) § 11 bod 4). LN má povinnos$ po"as trvania zmluvy
plne amortizova$ (splati$) LP celkové náklady súvisiace so zaobstaraním predmetu leasingu
a s realizáciou leasingovej zmluvy, ako aj kalkulovan! zisk.
2.LN navrhuje LP uzavretie leasingovej zmluvy tak, %e doru"í LP podpísanú %iados$ o leasing
a podpísan! návrh leasingovej zmluvy zo strany LN. Ak LP %iados$ o leasing schváli, objedná
predmet leasingu u dodávate&a. Akceptáciou objednávky predmetu leasingu dodávate&om
dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy na predmet leasingu. Po uzavretí kúpnej zmluvy LP podpí#e
návrh leasingovej zmluvy, "ím dôjde k uzavretiu leasingovej zmluvy medzi LP a LN a jeden
rovnopis leasingovej zmluvy za#le LN. LN je svojím návrhom na uzavretie leasingovej zmluvy
viazan! po dobu 90 dní. Po túto dobu nie je LN oprávnen! svoj návrh odvola$. 
3.V prípade, %e predmetom leasingu je software spojen! s hardware (napr. OEM software), nie
je LN oprávnen! tento software u%íva$ samostatne, ale len v rámci predmetu leasingu ako
celku. LN sa t!mto zaväzuje, %e bude dodr%iava$ v#etky podmienky u%ívania tohto software,
ktoré stanoví jeho dodávate&, resp. osoba, ktorej nále%ia autorské práva k software a LP ()alej
len „licen"né podmienky“). LP nie je oprávnen! po dobu dohodnutej doby leasingu tento
software u%íva$; za predpokladu dodr%iavania licen"n!ch podmienok je LN oprávnen! u%íva$
tento software ako koncov! u%ívate&. LN nie je oprávnen! zhotovova$ akéko&vek kópie software. 
4. Po ukon"ení leasingovej zmluvy je LN povinn! vráti$ predmet leasingu PL pokia& sa
zmluvné strany nedohodli inak

§ 2 Kúpna zmluva medzi LN a dodávate#om, kúpna zmluva medzi LP a dodávate#om,
práva a povinnosti pri vadách predmetu leasingu, záruky: 
1.Pokia& LN uzavrel s dodávate&om predmetu leasingu kúpnu zmluvu na predmet leasingu
alebo predmet leasingu u dodávate&a u% objednal, je povinn! o tom LP pred uzatvorením
leasingovej zmluvy informova$. Ak LP vyhlási, %e s podmienkami kúpnej zmluvy uzavretej
medzi dodávate&om a LN súhlasí, vstupuje okamihom tohto vyhlásenia do práv a povinností
LN a stáva sa namiesto LN zmluvnou stranou kúpnej zmluvy, ktorú LN uzavrel s dodávate&om
(resp. prevezme práva a povinnosti vypl!vajúce z objednávky LN). 
2.Pre kúpnu zmluvu uzavretú medzi LP a dodávate&om platia v#eobecné nákupné podmienky
LP, ktoré upravujú práva patriace LP ako kupujúcemu pri vadách predmetu leasingu
nasledujúcim spôsobom:
2.1 Pokia& má predmet leasingu zjavnú vadu, LP nie je povinn! ho od dodávate&a prevzia$. 
2.2 Pokia& sa po"as záru"nej doby prejaví na predmete leasingu skrytá vada, dodávate& je
povinn! ju na základe po%iadavky LP na svoje náklady okam%ite odstráni$, ak LP neuplatní in!
nárok, ktor! mu Obchodn! zákonník priznáva.
2.3 V ostatnom platia ustanovenia Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve. 
3.Ak budú podmienky kúpnej zmluvy uzavretej medzi LP a dodávate&om predmetu leasingu
dohodnuté odchylne od vy##ie uveden!ch ustanovení (bod 2) a/alebo od zákonnej úpravy
kúpnej zmluvy pod&a Obchodného zákonníka, LP s nimi oboznámi LN. LN je povinn!
podmienky kúpnej zmluvy uzavretej medzi LP a dodávate&om predmetu leasingu dodr%iava$. 
4.Pokia& dodávate& a/alebo tretia osoba prevzali záruku za akos$ predmetu leasingu, ur"ujú sa
práva LP pod&a podmienok uveden!ch v záruke.
5. LP postupuje LN v#etky práva, ktoré mu z kúpnej zmluvy vypl!vajú vo"i dodávate&ovi alebo
tretím osobám, vrátane práv zo záruky za akos$, nárokov z vád predmetu leasingu a práva na
vydanie predmetu leasingu s t!m, %e LN nie je oprávnen! prevzia$ predmet leasingu, ktor! má
vadu (vi) § 4 bod 1). Nárok na vrátenie u% uhradenej kúpnej (obstarávacej) ceny predmetu
leasingu alebo jej "asti (z&ava z kúpnej ceny) mu v#ak postupuje len s podmienkou, %e LN
bude po%adova$ vrátenie uhradenej kúpnej ceny predmetu leasingu alebo jej "asti v prospech
LP a LP je oprávnen! postúpenie tohto nároku kedyko&vek odvola$. LN je povinn!
bezodkladne uplat(ova$ jemu postúpené práva.
6.LN je povinn! v mene LP riadne a v"as uplat(ova$ jemu postúpené práva v súlade
s príslu#n!mi ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä nároky z vád predmetu leasingu
vrátane práv zo záruky za akos$ a uplatnenie t!chto práv okam%ite písomne oznámi$ LP. LN
je povinn! LP pravidelne informova$ o spôsobe uplat(ovania postúpen!ch práv zasielaním
kore#pondencie medzi dodávate&om a LN.
7.Odstúpi$ od kúpnej zmluvy alebo po%adova$ zní%enie kúpnej ceny mô%e LN v mene LP len
po predchádzajúcom písomnom súhlase LP a je pritom povinn! zaisti$ platbu v prospech LP.
Pri odstúpení od kúpnej zmluvy smie LN vyda$ predmet leasingu dodávate&ovi a/alebo tretej
osobe len s predchádzajúcim písomn!m súhlasom LP. Pokia& dôjde k odstúpeniu od kúpnej
zmluvy pod&a tohto bodu zo strany LN leasingová zmluva zaniká.
8.LN nie je oprávnen! úplne a/alebo s"asti odoprie$ platbu leasingov!ch splátok z dôvodu
vád predmetu leasingu, jeho po#kodenia alebo nefunk"nosti. V takomto prípade v#ak LN
vznikajú nároky z vád predmetu leasingu, ktoré je povinn! riadne a v"as uplatni$ v mene LP
vo"i dodávate&ovi. V#etky pe(a%né plnenia poskytnuté dodávate&om LP z titulu vád predmetu
leasingu, LP bezodkladne zapo"íta na platobné záväzky LN, alebo vyplatí LN. 
9.LN, ktor! po%iadal o uzavretie leasingovej zmluvy na pou%it! predmet leasingu, je t!mto
v!slovne upozornen! na v#eobecne zv!#ené riziko vád u pou%itého predmetu leasingu a je
t!mto vyzvan!, aby preveril stav a funk"nos$ predmetu leasingu so zvlá#tnou odbornou
starostlivos$ou. Pokia& by LP vznikli vo"i dodávate&ovi alebo vo"i tretej osobe práva z titulu
vád alebo zo záruky za akos$ vo vz$ahu k pou%itému predmetu leasingu, je LN oprávnen! tieto
práva uplat(ova$ menom LP za podmienok uveden!ch v bode 6. a 7. tohto paragrafu. 

§ 3 Dodanie predmetu leasingu, zodpovednos% LN: 
1.V#etky náklady a riziká súvisiace s dodaním, montá%ou a in#taláciou predmetu leasingu ako
aj jeho uvedením do prevádzky nesie LN.
2.Vzh&adom ku skuto"nosti, %e LN si vyberá predmet leasingu a jeho dodávate&a sám, pod&a
svojich potrieb, nezodpovedá LP za dodacie schopnosti dodávate&a, ani za vady predmetu
leasingu, jeho vlastnosti, "i za údaje obsiahnuté v dokumentácii k predmetu leasingu;
z uvedeného dôvodu LN preberá v#etky riziká vo vz$ahu k predmetu leasingu. V!lu"ne LN
nesie zodpovednos$ za vhodnos$ predmetu leasingu k zam!#&anému ú"elu u%ívania. LP nemá
vo"i LN %iadnu informa"nú povinnos$ t!kajúcu sa predmetu leasingu. LN je povinn! sa pred
prevzatím predmetu leasingu informova$ u dodávate&a o v#etk!ch skuto"nostiach t!kajúcich
sa predmetu leasingu tak, aby mohol predmet leasingu riadne u%íva$. LN je povinn! vybra$
tak! predmet leasingu, ktor! je v súlade so v#eobecne záväzn!mi právnymi predpismi
a príslu#n!mi technick!mi normami platn!mi na území SR.

§ 4 Povinnos% prevzia% predmet leasingu: 
1.LN je oprávnen! a povinn! v mene LP prevzia$ predmet leasingu priamo od dodávate&a,
poskytnú$ dodávate&ovi v#etku potrebnú sú"innos$ a podpisom preberacieho protokolu
(formulára LP) potvrdi$ jeho prevzatie a bezvadn! stav. Pred podpisom preberacieho
protokolu je LN povinn! s nále%itou odbornou starostlivos$ou preveri$ parametre,
bezchybnos$ a funk"nos$ predmetu leasingu. Pokia& predmet leasingu nebude zodpoveda$
parametrom (identifikácii) pod&a kúpnej a leasingovej zmluvy a/alebo pokia& bude ma$ vadu,

nie je LN oprávnen! ho prevzia$. LN sa zaväzuje, %e preberací protokol potvrdzujúci prevzatie,
overenie a bezchybn! stav predmetu leasingu podpí#e a odovzdá LP bezodkladne potom,
ako prevezme predmet leasingu a preverí ho. LN berie na vedomie, %e LP hradí dodávate&ovi
kúpnu cenu na základe podpísaného preberacieho protokolu a %e pri poru#ení povinnosti
pod&a tohto paragrafu a/alebo uvedení nepresn!ch a/alebo chybn!ch údajov a/alebo
vyhlásení v preberacom protokole mô%e LP vzniknú$ #koda minimálne vo v!#ke obstarávacej
ceny predmetu leasingu, za ktorú bude v plnom rozsahu zodpoveda$ LN. 
2.Pokia& LN odovzdá LP preberací protokol bez toho, %e by prevzal predmet leasingu, a/alebo
bez toho, %e by predmet leasingu prevzal v bezchybnom "i zmluvou predpokladanom stave,
je povinn! nahradi$ LP vzniknutú #kodu. 
3.Pokia& nepríde k prevzatiu predmetu leasingu, je o tom LN povinn! LP okam%ite písomne
informova$.

§ 5 Nebezpe"enstvo &kody na predmete leasingu: 
1.Momentom podpisu preberacieho protokolu LN, prechádza na LN nebezpe"enstvo #kody
na predmete leasingu, najmä nebezpe"enstvo náhodného zni"enia, straty, po#kodenia
a odcudzenia predmetu leasingu. LN nesie tie% nebezpe"enstvo pred"asného opotrebenia
predmetu leasingu, ako aj #kôd vzniknut!ch v dôsledku u%ívania "i prevádzky predmetu
leasingu. Tieto udalosti nezbavujú LN povinností, ktoré mu vypl!vajú z leasingovej zmluvy; to
platí tie% o jeho povinnosti k úplnej amortizácii (splateniu) nákladov LP (vi) § 1 a 6). Vety 2 a 3
neplatia v prípade, ak ku pred"asnému opotrebeniu do#lo následkom vady na predmete
leasingu a LN vznikli nároky z vád predmetu leasingu, ktoré riadne a v"as uplatnil vo"i
dodávate&ovi (porovnaj § 2).
2.Náhradné plnenia, ktoré obdr%al LP na základe t!chto udalostí, sa pou%ijú na rekon#trukciu
(opravu) predmetu leasingu alebo zaobstaranie náhradného predmetu leasingu alebo sa
zapo"ítajú na platobné záväzky LN vo"i LP, ak bude leasingová zmluva ukon"ená. 

§ 6 Leasingové splátky, úprava, spôsob úhrady, zápo"et, DPH:
1.V!#ka leasingov!ch splátok je uvedená v leasingovej zmluve. Pokia& sa kone"ná
obstarávacia cena predmetu leasingu lí#i od kúpnej ceny uvedenej v objednávke (kúpnej
zmluve uzavretej s dodávate&om), tak sa o tento rozdiel upravia leasingové splátky. To isté
platí, pokia& k odovzdaniu a prevzatiu predmetu leasingu nedôjde do 90 dní potom, "o bude
LP doru"en! návrh LN na uzavretie leasingovej zmluvy a úroky na kapitálovom trhu do
momentu prevzatia predmetu leasingu LN zmenia o viac ako 1%. Pokia& by takáto úprava
leasingov!ch splátok mala za následok neprimerané nadmerné za$a%enie LN alebo LP, má
dotknutá zmluvná strana právo odstúpi$ od zmluvy.
2.Parametre leasingovej zmluvy sú kalkulované s oh&adom na administratívne náklady, ktoré
LP vzniknú v súvislosti s plne automatizovan!m inkasn!m systémom. Pokia& sa LN rozhodne
pre in! spôsob platenia svojich záväzkov z leasingovej zmluvy je povinn! o tom informova$ LP.
3.LN je povinn! uhradi$ LP v#etky náklady súvisiace so zaobstaraním predmetu leasingu
a/alebo s realizáciou leasingovej zmluvy. LP je oprávnen! o tieto náklady zv!#i$ leasingové
splátky a/alebo ich LN vyú"tova$. Ak nie je dohodnuté inak, sú v#etky pe(a%né poh&adávky
LP splatné do 14 dní odo d(a vystavenia faktúry alebo ich vyú"tovania LN. 
4.Pokia& nebude LP najneskôr v de( prevzatia predmetu leasingu LN predlo%ené potvrdenie
banky LN o tom, %e bol zadan! príkaz k inkasu v prospech LP na platby, ku ktor!m je LN
povinn! pod&a leasingovej zmluvy, a to na leasingové splátky, na poistné, poplatok za
spracovanie leasingovej zmluvy a poplatok za u%ívanie predmetu leasingu odo d(a jeho
odovzdania do d(a za"iatku základnej doby leasingu, má sa za to, bez oh&adu na formu
platenia uvedenú LN v %iadosti o uzavretie leasingovej zmluvy, %e leasingové splátky budú
hradené formou príkazu k úhrade. 
5.Pokia& bude LN v ome#kaní s úhradou leasingov!ch splátok "i in!ch platieb pod&a
leasingovej zmluvy, potom bude prijatá platba zapo"ítaná najskôr na úhradu najstar#ej
poh&adávky LP vo"i LN a to najskôr na úroky z ome#kania, príp. zmluvnú pokutu.
6.Ak sa zmení zákonná sadzba DPH, potom sa primerane zmenia aj parametre leasingovej
zmluvy (napr. v!#ka leasingov!ch splátok).
7.Pokia& je to dohodnuté v leasingovej zmluve, je LN povinn! uhradi$ LP jednorazov! poplatok
za spracovanie leasingovej zmluvy a/alebo mimoriadnu splátku kúpnej ceny predmetu
leasingu (akontáciu) a/alebo poplatok za u%ívanie predmetu leasingu odo d(a jeho
odovzdania do d(a za"iatku základnej doby leasingu.
8. LN je povinn! nahradi$ LP v#etky preukázate&né náklady spojené s vymáhaním finan"n!ch
záväzkov a in!ch povinností vypl!vajúcich LN z leasingovej zmluvy alebo spojen!ch s
plnením t!chto záväzkov a povinností namiesto LN.

§ 7 U$ívanie predmetu leasingu, úhrada s t!m spojen!ch nákladov, opravy, povolenia: 
1.LN sa zaväzuje u%íva$ predmet leasingu so starostlivos$ou riadneho hospodára, v!lu"ne
k dohodnutému ú"elu, udr%iava$ ho na vlastné náklady v riadnom a funk"nom stave, chráni$
ho pred pre$a%ením a zaisti$ riadnu a odbornú údr%bu a starostlivos$. Prevádzkové náklady a
náklady na údr%bu, vrátane nákladov na opravy a náhradné diely nesie LN. 
2.LN sa zaväzuje, %e predmet leasingu nevydá tretím osobám, ani dodávate&ovi, ak sa LP
a LN v!slovne nedohodnú inak. Tretím osobám mô%e by$ predmet leasingu prenechan!
v!lu"ne za ú"elom vykonania údr%by alebo opráv a len na nevyhnutn! "as. LN nie je
predov#etk!m oprávnen! bez predchádzajúceho súhlasu LP prenecha$ predmet leasingu tretím
osobám do u%ívania. Odopretie súhlasu neopráv(uje LN k odstúpeniu od leasingovej zmluvy. 
3.LN sa zaväzuje na svoje náklady obstara$ v#etky úradné a iné povolenia potrebné pre
u%ívanie predmetu leasingu a tieto udr%ova$ v platnosti. LN je povinn! dodr%iava$ v#etky
v#eobecne záväzné právne predpisy a odporú"ania v!robcu, dodávate&a, príp. LP, ktoré sa na
predmet leasingu alebo jeho u%ívanie vz$ahujú. 

§ 8 Oznamovacia povinnos%, ochrana vlastníctva: 
1.LP je po celú dobu trvania leasingovej zmluvy v!lu"n!m vlastníkom predmetu leasingu.
Pokia& sa LP s LN v!slovne nedohodne inak, nie je LN oprávnen! robi$ právne úkony t!kajúce
sa predmetu leasingu.
2.LN nie je oprávnen! bez predchádzajúceho písomného súhlasu LP zmeni$ oznámené
umiestnenie predmetu leasingu, ani vykonáva$ akéko&vek úpravy a zmeny predmetu leasingu.
V#etky zmeny predmetu leasingu prechádzajú do vlastníctva LP bez nároku LN na akéko&vek
protiplnenie. 
3.LN nesmie s predmetom leasingu naklada$ tak, aby sa stal sú"as$ou "i príslu#enstvom inej veci. 
4.LP alebo osoba ním poverená sú oprávnení v obvyklom pracovnom "ase kontrolova$
a preverova$ stav predmetu leasingu. K tomu je LN povinn! poskytnú$ im v#etku potrebnú
sú"innos$. LN t!mto splnomoc(uje LP alebo ním poverenú osobu k prístupu do priestorov,
kde sa nachádza predmet leasingu. LN je povinn! na vy%iadanie LP ozna"i$ predmet leasingu
na vidite&nom mieste ako vlastníctvo LP.
5.LN je povinn! chráni$ predmet leasingu pred zásahmi tretích osôb. Ak budú tretími osobami
uplat(ované práva k predmetu leasingu, je LN povinn! túto skuto"nos$ okam%ite písomne
oznámi$ LP a poskytnú$ mu v#etku potrebnú sú"innos$. Táto skuto"nos$ nezbavuje LN
povinnosti riadne plati$ leasingové splátky v dohodnutej v!#ke (vi) § 1). LN zná#a v#etky
náklady na opatrenia k odvráteniu zásahu (k zabráneniu prístupu) tretích osôb. To neplatí v
prípade, ak prístup nariadil LP. 
6.LN je povinn! bezodkladne oznámi$ v#etky hroziace alebo vzniknuté #kody na predmete
leasingu ako aj skuto"nosti, ktoré by mohli ma$ negatívny vplyv na predmet leasingu. LN je
predov#etk!m povinn! bezodkladne oznámi$ hroziacu alebo za"atú exekúciu na predmet
leasingu, doru"i$ LP zápisnicu o zriadení zálo%ného práva k predmetu leasingu a oznámi$ LP
meno a adresu, príp. obchodné meno a sídlo verite&a, na uspokojenie poh&adávky ktorého sa
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exekúcia vykonáva, ako aj meno a sídlo súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie. 

§ 9 Poistenie majetku, poistné plnenie a ostatné náhrady: 
1.Na pokrytie rizík, za ktoré zodpovedá LN v zmysle § 5 bod 1, musí by$ uzavreté poistenie
majetku – a to na cenu nového predmetu leasingu. Náklady na poistenie predmetu leasingu
zná#a LN.
2.LN je oprávnen! toto poistenie uzavrie$ v pois$ovni pod&a svojho v!beru. Spoluú"as$ mô%e
by$ dohodnutá maximálne vo v!#ke 25% obstarávacej ceny predmetu leasingu, maximálne
v#ak 500,- EUR. LN je povinn! bezodkladne po uzavretí poistenia predlo%i$ LP potvrdenie
pois$ovne o poistení predmetu leasingu v prospech LP, z ktorého bude vypl!va$, %e sú
poistené v#etky riziká pod&a § 5 bod 1 prvá veta, v!#ka spoluú"asti a )alej skuto"nos$, %e
do#lo k postúpeniu poh&adávok LN z poistnej zmluvy na LP v zmysle bodu 6 tohto paragrafu. 
3.Pokia& LN bezodkladne nepreuká%e LP uzatvorenie poistenia pod&a bodu 1 a 2 tohto paragrafu
predlo%ením potvrdenia o poistení, je LP oprávnen!, nie v#ak povinn!, predmet leasingu zahrnú$
na náklady LN do vlastného rámcového vecného poistenia majetku. Pritom je pre ka%d!
jednotliv! poistn! prípad dohodnutá spoluú"as$ vo v!#ke 150,- EUR. Spoluú"as$ hradí LN.
4.Pokia& bude predmet leasingu zahrnut! do rámcového poistenia majetku pod&a bodu 3,
je poistné splatné dopredu za cel! kalendárny rok, pokia& sa LP a LN nedohodnú inak.
V!#ku poistného LP oznámi písomne LN. LN je v#ak na)alej oprávnen! predmet leasingu
poisti$ sám. Pokia& LN dodato"ne predlo%í potvrdenie o poistení vystavené vo"i LP v súlade
s bodom 2, bude mu vrátené u% uhradené poistné za obdobie od okamihu predlo%enia
potvrdenia o poistení LP do konca kalendárneho roka. Pokia& nebude poistné pod&a 1. vety
v"as uhradené, mô%e LP stanovi$ 14 dennú dodato"nú lehotu na jeho úhradu. Po márnom
uplynutí tejto lehoty mô%e LP okam%ite ukon"i$ zahrnutie predmetu leasingu do svojho
rámcového poistenia majetku, pokia& na to LN v oznámení o stanovení dodato"nej lehoty
na plnenie upozornil. Pokia& LP ukon"í zahrnutie predmetu leasingu do rámcového poistenia
majetku, je LN povinn! do 3 t!%d(ov od doru"enia oznámenia o ukon"ení zahrnutia predmetu
leasingu do rámcového poistenia preukáza$ LP uzavretie poistenia na predmet leasingu,
a to predlo%ením potvrdenia o poistení pod&a bodu 1 a 2. 
5.Na základe po%iadavky LP je LN povinn! do 3 t!%d(ov od doru"enia v!zvy LP preukáza$
uzavretie poistenia na predmet leasingu pod&a bodov 1 a 2. LP mô%e po%adova$ od LN
uzavretie vlastného poistenia na predmet leasingu pod&a bodov 1. a 2. aj po"as trvania
leasingovej zmluvy. V takom prípade bude LN vrátené u% uhradené poistné pod&a bodu 4 veta
#tvrtá. 
6.LN sa zaväzuje, %e do 7 dní odkedy uzavrie poistenie na predmet leasingu, postúpi v#etky
svoje nároky z poistnej zmluvy, ako aj nároky vo"i prípadn!m pôvodcom #kody na LP. LN je
povinn! toto  postúpenie okam%ite písomne oznámi$ svojej pois$ovni. Pokia& LP neoznámi LN,
%e tieto nároky uplatní sám, je LN v prípade #kody povinn! tieto nároky uplatni$ vo vlastnom
mene a na vlastné náklady a po%adova$ akéko&vek plnenie k rukám LP. Zmluvne stanovenú
spoluú"as$ zná#a v ka%dom prípade LN. 
7.S obdr%an!mi poistn!mi alebo in!mi náhradn!mi plneniami nalo%í LP tak, %e ich
v prípadoch, kedy dôjde k ukon"eniu leasingovej zmluvy, zapo"íta na svoje poh&adávky vo"i
LN, a v prípadoch uveden!ch v § 13 bod 2 a 3, v ktor!ch nedôjde k ukon"eniu zmluvy, ich
pou%ije na rekon#trukciu (opravu) predmetu leasingu, príp. na obstaranie náhradného
predmetu leasingu. 
8.Pokia& LN za pois$ov(u alebo za tretiu osobu nahradí LP #kodu, je LP povinn! vyda$ LN
náhradné plnenie, ktoré obdr%í od pois$ovne alebo tretej osoby. To neplatí v prípade, ak LP
bude ma$ vo"i LN poh&adávku po splatnosti, potom je LP oprávnen! prijaté plnenie zapo"íta$
na svoje poh&adávky vo"i LN. LP je tie% oprávnen! prípadné nároky vo"i tretím osobám
postúpi$ LN.
9.V ostatnom platia prilo%ené V#eobecné podmienky k vecnému poisteniu majetku, ktoré sú
sú"as$ou leasingovej zmluvy. LN t!mto vyhlasuje, %e sa s t!mito podmienkami oboznámil
a zaväzuje sa ich dodr%iava$. Poru#enie t!chto V#eobecn!ch podmienok k vecnému poisteniu
sa pova%uje za hrubé poru#enie leasingovej zmluvy.
10.LN je povinn! uzavrie$ v#etky )al#ie poistenia, ktoré sú pre predmet leasingu obvyklé,
hlavne v#etky zákonné poistenia, ktoré sa na predmet leasingu vz$ahujú (napr. zákonné
poistenie zodpovednosti za #kodu), )alej poistenie zodpovednosti za #kodu spôsobenú
predmetom leasingu, pokia& táto povinnos$ nevypl!va zo zákona  a )alej v#etky poistenia, k
uzavretiu ktor!ch LP vyzve LN. LN je povinn! uzavrie$ poistenia pod&a predchádzajúcej vety
na svoje náklady okam%ite po prevzatí predmetu leasingu (resp. po doru"ení písomnej v!zvy
LP) a poistenie udr%iava$ v platnosti po"as celej doby trvania zmluvy. Ustanovenia bodu 2, 6,
7 a 8 tohto paragrafu platia obdobne. LP je )alej oprávnen! )alej po%adova$ predlo%enie
kópie poistnej zmluvy a potvrdenie o úhrade poistného. V prípade %e LN neuzavrie poistenie
pod&a tohto bodu, je LP oprávnen! tak urobi$ sám, na náklady LN.

§ 10 V!mena predmetu leasingu: 
1. Pokia& si LN %elá v!menu premetu leasingu alebo jeho jednotliv!ch predmetov, musí
o v!menu po%iada$ LP minimálne 4 t!%dne pred po%adovan!m termínom v!meny. V %iadosti
musí byt uveden! presn! popis predmetov v!meny ako aj kúpna cena nov!ch predmetov,
ktorú má zaplati$ LP. LP s oh&adom na hospodárske h&adisko rozhodne, "i je v!mena mo%ná.
Pokia& chce LP v!menu povoli$, mô%e opätovne preveri$ bonitu LN. 
2. Pokia& LP súhlasí s po%adovanou v!menou, za#le LN pripraven! návrh dodatku k
leasingovej zmluve, v ktorom bude stanovená nová dohodnutá základná doba leasingu a
novo ur"ené leasingové splátky. Súhlas s podmienkami v!meny vyjadrí LN t!m, %e LP doru"í
podpísan! návrh dodatku k leasingovej zmluve. Ak LP prijme návrh na zmenu leasingovej
zmluvy, nadobúda zmena leasingovej zmluvy ú"innos$ prv!m d(om kalendárneho #tvr$roku,
ktor! nasleduje po dni uzatvorenia dodatku, ktor!m sa mení leasingová zmluva (príp. prv!m
d(om nasledujúceho kalendárneho mesiaca, pokia& je dohodnutá mesa"ná splatnos$
leasingov!ch splátok), a to vo vz$ahu k vymenen!m aj nevymenen!m predmetom leasingu. 
3.K momentu odovzdania nov!ch predmetov leasingu, je LN povinn! predmety, ktoré majú
by$ vymenené, vráti$ LP v súlade s ustanoveniami § 17 bod 2 a% 6. 
4.Pre realizáciu v!meny, ako aj pre zmeny leasingovej zmluvy platia rovnako tieto VLP.

§ 11 V!pove( leasingovej zmluvy, pred'$enie platnosti zmluvy: 
1.LN je oprávnen! leasingovú zmluvu kedyko&vek vypoveda$ aj bez udania dôvodu, a to
písomnou v!pove)ou s trojmesa"nou v!povednou lehotou. LP t!mto v!slovne upozor(uje LN
na da(ové riziká spojené s vypovedaním leasingovej zmluvy pred uplynutím základnej doby
leasingu. LP je oprávnen! leasingovú zmluvu vypoveda$ bez udania dôvodu najskôr ku koncu
základnej doby leasingu, a to písomnou v!pove)ou s trojmesa"nou v!povednou lehotou.
Vypoveda$ je mo%né leasingovú zmluvu ako celok a/alebo len vo vz$ahu k jednotliv!m
predmetom leasingu (pokia& predmet leasingu tvorí viac samostatn!ch vecí). Pokia& dôjde
k v!povedi leasingovej zmluvy len vo vz$ahu k jednotliv!m predmetom, zní%i sa primerane
v!#ka leasingov!ch splátok a k ukon"eniu  leasingovej zmluvy dôjde len vo vz$ahu
k jednotliv!m predmetom leasingu. 
2. V prípade pred"asného vypovedania leasingovej zmluvy zo strany LN je LN povinn! do
uplynutia v!povednej lehoty uhradi$ LP závere"nú splátku pod&a vyú"tovania LP, ktorou sa
zabezpe"í úplná amortizácia (splatenie) nákladov LP. Závere"ná splátka zah*(a celkovú
hodnotu neuhraden!ch leasingov!ch splátok do konca základnej doby leasingu a príp.
garantovanú zostatkovú hodnotu predmetu leasingu, zní%ené o úroky a náklady, ktoré LP
u#etril pred"asn!m ukon"ením leasingovej zmluvy.
3.Pokia& nebude leasingová zmluva vypovedaná ku koncu dohodnutej doby leasingu,
predl%uje sa platnos$ leasingovej zmluvy (doba leasingu) automaticky o 6 mesiacov, a to
i opakovane. Zmluvu potom mô%e LP aj LN vypoveda$ s 3 mesa"nou v!povednou lehotou ku

koncu pred,%enej doby platnosti leasingovej zmluvy. Pri pred,%ení dohodnutej doby leasingu
je LN na)alej povinn! hradi$ dohodnuté leasingové splátky, ako aj )al#ie platby stanovené
leasingovou zmluvou. 
4.Pokia& bude leasingová zmluva vypovedaná, je LN povinn! vráti$ predmet leasingu LP v de(
ukon"enia leasingovej zmluvy, ak sa LP a LN v!slovne nedohodnú na prevode vlastníctva
predmetu leasingu v prospech LN. Pre vrátenie predmetu leasingu platia ustanovenia § 17
bod 2 a% 6.
5.V!pove) musí ma$ písomnú formu a nadobúda ú"innos$ jej doru"ením druhej zmluvnej strane.

§ 12 Úmrtie LN: 
Pokia& zomrie LN (fyzická osoba), zmluva nekon"í, ale dedi"ia sú oprávnení zmluvu
kedyko&vek písomne vypoveda$ ku koncu #tvr$roka (príp. kalendárneho mesiaca, ak sú
leasingové splátky platené mesa"ne). Pre vypovedanie leasingovej zmluvy platia primerane
ustanovenia § 11.

§ 13 Totálna &koda na predmete leasingu, odcudzenie predmetu leasingu, iné &kodné
udalosti v zmysle § 5 bod 1: 
1.Ak dôjde k udalosti uvedenej v § 5 bod 1, je LN povinn! o tom okam%ite písomne informova$ LP.
2.V prípade totálnej #kody, zni"enia, straty alebo odcudzeniu predmetu leasingu je LP
oprávnen! od zmluvy odstúpi$, a to do 3 t!%d(ov odo d(a, kedy sa o tejto skuto"nosti dozvie.
Pokia& predmet leasingu tvorí viac samostatn!ch vecí a k udalosti pod&a predchádzajúcej vety
dôjde len vo vz$ahu k niektor!m veciam, je mo%né od zmluvy odstúpi$ len vo vz$ahu k t!mto
veciam. Pokia& LP neuplatní svoje právo odstúpi$ od zmluvy, je povinn! na náklady LN
obstara$ náhradn! predmet leasingu a/alebo LN poveri$, aby na svoje náklady obstaral
náhradn! predmet leasingu. T!m nie je dotknuté ustanovenie § 5 bod 1 veta tretia. Pokia&
predmet leasingu obstaráva LP, je oprávnen! po%adova$, aby mu LN vopred poskytol zálohu
na obstaranie predmetu leasingu vo v!#ke celej obstarávacej ceny nového predmetu
leasingu. Pokia& LN odmietne poskytnú$ LP zálohu na obstaranie nového predmetu leasingu
a/alebo pokia& LN odmietne obstara$ náhradn! predmet leasingu sám, je LP oprávnen! od
leasingovej zmluvy odstúpi$. 
3.V prípade po#kodenia alebo pred"asného opotrebenia predmetu leasingu – s v!nimkou
totálnej #kody na predmete leasingu pod&a bodu 2 tohto paragrafu je LN pod&a svojej vo&by:
- povinn! necha$ predmet leasingu na svoje náklady prostredníctvom v!robcu alebo
autorizovaného servisu opravi$ a uvies$ ho do stavu predpokladaného zmluvou a/alebo
- oprávnen! od zmluvy odstúpi$. LN je povinn! svoje právo na odstúpenie od leasingovej
zmluvy uplatni$ najneskôr v oznámení pod&a bodu 1 tohto paragrafu.
K prevedeniu opravy musí dôjs$ okam%ite potom, "o nastane #koda. Ak nebude LP
preukázané prevedenie opravy v lehote 4 t!%d(ov potom, ako nastala #koda, je LP oprávnen!
od zmluvy odstúpi$. 
4.Pokia& dôjde z dôvodov uveden!ch v tomto paragrafe k pred"asnému ukon"eniu zmluvy,
napr. k odstúpeniu od zmluvy zo strany LN alebo LP (a to aj vo vz$ahu len k niektor!m
predmetom leasingu), má LP vo"i LN nároky pod&a § 17.
5.Náklady na obstaranie náhradného predmetu leasingu, resp. na opravu predmetu leasingu
pod&a bodu 2 a 3 nenesie LN do v!#ky, do ktorej budú uhradené z poistného plnenia, "i
z in!ch náhrad prijat!ch od tretích osôb. 

§ 14 Odstúpenie od leasingovej zmluvy zo strany LP:
1.LP má právo odstúpi$ od leasingovej zmluvy, ak nebude predmet leasingu z dôvodu, ktor!
nezavinil LP, dodan! LN do 8 t!%d(ov od uzatvorenia leasingovej zmluvy. LP je povinn!
bezodkladne informova$ LN o  tom, %e predmet leasingu nemô%e by$ dodan! z dôvodu jeho
nedostupnosti alebo z iného dôvodu na strane dodávate&a. LN je povinn! nahradi$ LP u%
vynalo%ené náklady. LP sa zaväzuje LN bezodkladne vráti$ u% poskytnuté plnenia po
odpo"ítaní nákladov vynalo%en!ch zo strany LP.
2.Pokia& po uzavretí leasingovej zmluvy bude zrejmé, %e nárok LP na protiplnenie je ohrozen!
z dôvodu platobnej neschopnosti LN, "i z dôvodu zhor#enia ekonomickej situácie LN, je LP
oprávnen! od leasingovej zmluvy odstúpi$, pokia& LN v primeranej lehote neposkytne LP
dostato"nú zábezpeku na platby, ktoré má LN uhradi$ pod&a leasingovej zmluvy. Pokia& LP
odstúpi od leasingovej zmluvy z tohto dôvodu, je  LN povinn! nahradi$ LP aj spôsobenú
#kodu a náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.
3.LP mô%e z dôvodov uveden!ch v tomto paragrafe odstúpi$ od zmluvy vo vz$ahu ku v#etk!m
predmetom leasingu a/alebo len k niektor!m.

§ 15 Dôsledky ome&kania LN: 
1.Pokia& bude LN v ome#kaní s platením pe(a%n!ch poh&adávok pod&a leasingovej zmluvy
a/alebo ich "astí, je LP oprávnen! po%adova$ od LN úrok z ome#kania vo v!#ke 0,1% z dl%nej
sumy za ka%d! de( ome#kania. 
2. Ak bude LN v ome#kaní s úhradou leasingovej splátky a/alebo akejko&vek inej pe(a%nej
poh&adávky pod&a leasingovej zmluvy viac ako 30 dní, LP je oprávnen! od leasingovej zmluvy
odstúpi$. V prípade odstúpenia LP od leasingovej zmluvy z dôvodu ome#kania LN, je LN
povinn! nahradi$ LP aj spôsobenú #kodu a náklady súvisiace s odstúpením od zmluvy.

§ 16 )al&ie dôvody na odstúpenie od leasingovej zmluvy zo strany LP:
1.LP je oprávnen! od leasingovej zmluvy odstúpi$ v prípade poru#enia povinnosti vypl!vajúcej
LN z § 4 bod 2 a/alebo v prípade poru#enia povinnosti pod&a § 9 bod 6 veta prvá.
2.LP je oprávnen! odstúpi$ od leasingovej zmluvy aj vtedy, pokia& LN pri uzatváraní
leasingovej zmluvy poskytol nesprávne informácie alebo zaml"al podstatné skuto"nosti. To
isté platí najmä v prípade, ak LN napriek upozorneniu LP poru#uje základné povinnosti
vypl!vajúce mu z leasingovej zmluvy alebo ak v stanovenej dodato"nej primeranej lehote
neodstráni následky podstatného poru#enia svojich povinností alebo nevyhovie %iadosti PL
na uzavretie alebo preukázanie vlastného vecného poistenia (vi) § 9 bod 5 a 10) aj napriek
stanoveniu dodato"nej primeranej lehoty. 
3.Práva pod&a predchádzajúceho bodu má LP tie% vtedy, ak na strane LN alebo niektorého
z jeho ru"ite&ov nastanú také skuto"nosti, ktoré ohrozujú alebo s$a%ujú presadenie práv LP
tak, %e od LP nemo%no spravodlivo po%adova$, aby na)alej zotrval v zmluvnom vz$ahu s LN.
To platí tie% v prípade, pokia& LN alebo jeho ru"ite& premiestni svoje bydlisko alebo sídlo mimo
územia SR.
4.LP je oprávnen! od zmluvy odstúpi$ tie% v prípade, ak bude podan! návrh na vyhlásenie
konkurzu na majetok LN príp. na povolenie re#trukturalizácie LN a/alebo v prípade, aj bude
rozhodnuté o likvidácii LN a/alebo v prípade, %e u LN – fyzickej osoby dôjde k obmedzeniu "i
strate spôsobilosti na právne úkony. 
5.Odstúpenie od zmluvy musí ma$ písomnú formu a nadobúda ú"innos$ jeho doru"ením
druhej zmluvnej strane.
6.V prípade odstúpenia LP od leasingovej zmluvy z dôvodu poru#enia povinnosti zo strany LN
je LN povinn! nahradi$ LP aj spôsobenú #kodu a náklady súvisiace s odstúpením od zmluvy. 

§ 17 Dôsledky mimoriadneho pred"asného ukon"enia leasingovej zmluvy, vrátenie
predmetu leasingu:
1.Pokia& dôjde k zániku leasingovej  zmluvy z dôvodu odstúpenia LP alebo v prípade úmrtia
LN (§ 12) alebo z dôvodov uveden!ch v § 13 – tzv. mimoriadne pred"asné ukon"enie zmluvy
(a to i vo vz$ahu iba k niektor!m predmetom leasingu), vzniká LP nárok, aby mu LN uhradil
sumu v celkovej v!#ke neuhraden!ch leasingov!ch splátok do konca dohodnutej doby
leasingu, ktorá predstavuje náhradu #kody spôsobenej LP zo strany LN. LP je oprávnen! túto
sumu zní%i$ o úroky a náklady, ktoré u#etril pred"asn!m ukon"ením leasingovej zmluvy. LP
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)alej túto sumu zní%i o v#etky prípadné poistné plnenia, "i iné prijaté náhrady ( § 9 bod 7 a 8).
Nárok LP je splatn! ku d(u ukon"enia leasingovej zmluvy.
2.Ak nie je v!slovne dohodnuté inak, ku d(u ukon"enia zmluvy stráca LN právo dr%a$ predmet
leasingu a je povinn! predmet leasingu bezodkladne na vlastné náklady a nebezpe"enstvo
vráti$ LP. Predmet leasingu musí by$ vráten! v sídle LP uvedenom v leasingovej zmluve, pokia&
LP neur"í iné miesto. Pokia& LN predmet leasingu bezodkladne nevráti, je LP oprávnen!,
av#ak nie povinn!, necha$ predmet leasingu odobra$ LN na náklady a nebezpe"enstvo LN.
3.S v!nimkou prípadov pred"asného ukon"enia zmluvy uveden!ch v § 13 bod 2 a 3 sa
predmet leasingu musí pri vrátení nachádza$ v riadnom, funk"nom stave, ktor! zodpovedá
stavu predmetu leasingu pri jeho prevzatí LN s oh&adom na opotrebenie vypl!vajúce
z be%ného u%ívania predmetu leasingu v súlade s leasingovou zmluvou. Pokia& sa predmet
leasingu v takomto stave nenachádza, je LP oprávnen! necha$ uvies$ predmet leasingu na
náklady LN do funk"ného, leasingovej zmluve zodpovedajúceho stavu. 
4.Pokia& nebude predmet leasingu vráten! v stave zodpovedajúcom jeho obvyklému u%ívaniu
a v!nos z predaja predmetu leasingu bude ni%#í, ako by bol v!nos z predaja predmetu
leasingu vráteného v stave zodpovedajúcom tejto zmluve, je LN povinn! uhradi$ LP zmluvnú
pokutu vo v!#ke tohto rozdielu; nárok LP na náhradu #kody t!m nie je dotknut!. 
5. Ak sa LN dostane do ome#kania s vrátením predmetu leasingu, je povinn! zaplati$ LP
zmluvnú pokutu vo v!#ke 1/30 mesa"nej leasingovej splátky za ka%d! de( ome#kania, ako aj
náhradu #kody v plnej v!#ke. Pokia& je LN v ome#kaní s vrátením predmetu leasingu, je LP
oprávnen! od LN po%adova$ úhradu nákladov na odobratie predmetu leasingu a náhradu
#kody, ktorá LP v dôsledku ome#kania vznikne, a to popri prípadnom nároku na zaplatenie
zmluvnej pokuty. 
6.Pokia& LP ur"il LN dodato"nú lehotu na vrátenie predmetu leasingu s upozornením, %e po
uplynutí tejto lehoty odmietne prevzatie predmetu leasingu a bude po%adova$ náhradu #kody,
je oprávnen! ako sú"as$ #kody uplatni$ aktuálnu hodnotu, akú by predmet leasingu mal v
stave zodpovedajúcom zmluve po uplynutí tejto dodato"nej lehoty. V "ase od ukon"enia
zmluvy po uplynutie dodato"nej lehoty má LP práva pod&a bodu 5. 
7.Pokia& dôjde k zániku zmluvy inak ne% jej splnením, napr. z dôvodu odstúpenia od zmluvy
(napr. pod&a §13, 14, 15 alebo 16), riadia sa práva a povinnosti zmluvn!ch strán leasingovou
zmluvou, najmä ustanoveniami tohto paragrafu. Pokia& nie je v!slovne dohodnuté inak,
zmluvné strany nie sú povinné si navzájom vraca$ u% poskytnuté plnenia, najmä LN nemá
nárok na vrátenie u% uhraden!ch leasingov!ch splátok "i in!ch platieb pod&a leasingovej
zmluvy. Povinnos$ LN plne amortizova$ (splati$) LP celkové náklady súvisiace so zaobstaraním
predmetu leasingu a s realizáciou leasingovej zmluvy (ako aj kalkulovan! zisk) pod&a § 1 t!m
nie je dotknutá. Toto ustanovenie platí aj pre prípad, ak by leasingová zmluva bola vyhlásená
za neplatnú. 

§ 18 Poplatky, dane, odvody:
V#etky poplatky, dane, odvody a iné za$a%enia, ktoré súvisia s vlastníctvom "i u%ívaním
predmetu leasingu, zná#a LN. Pokia& sa predmet leasingu nachádza v u%ívaní LN, LN
zodpovedá za v#etky #kody spôsobené tretím osobám v súvislosti s in#taláciou, prevádzkou,
alebo u%ívaním predmetu leasingu a zná#a v#etky poplatky a sankcie ktoré si v tejto súvislosti
uplatnia tretie osoby vrátane #tátnych in#titúcií. 

§ 19 Prevod práv a povinností, zápo"et, zádr$né právo: 
1.LP je oprávnen! previes$ za ú"elom refinancovania na osobu poskytujúcu refinancovanie,
v#etky práva a povinnosti z tejto zmluvy alebo jednotlivé práva. Prevod nesmie ma$ za
následok %iadne právne "i hospodárske nev!hody pre LN. Ak bude osoba poskytujúca
refinancovanie LN informova$ o uskuto"nenom prevode, je LN povinn! oznámenie o prevode
potvrdi$ a zasla$ osobe poskytujúcej refinancovanie spä$ do 10 dní od jeho prijatia. LP je
oprávnen! informova$ osobu poskytujúcu refinancovanie o v#etk!ch skuto"nostiach, ktoré sa
t!kajú zmluvy aj LN. LP je tie%  oprávnen! odovzda$ osobe poskytujúcej refinancovanie údaje
t!kajúce sa LN (vrátane osobn!ch údajov). 
2.K zaisteniu osoby poskytujúcej refinancovanie je dojednané nasledujúce: Ak bude osoba
poskytujúca refinancovanie oprávnená predmet leasingu zhodnoti$ prenájmom, je LN povinn!
na vy%iadanie osoby poskytujúcej refinancovanie, nanovo uzavrie$ leasingovú zmluvu za
rovnak!ch podmienok a pri zachovaní dosiahnutého stavu priebehu zmluvy, a to s osobou
poskytujúcou refinancovanie a/alebo s jej ur"enou dcérskou spolo"nos$ou. LN nesmie ma$
v dôsledku toho hor#ie právne a hospodárske postavenie, aké by mal, pokia& by trvala
existujúca zmluva. Predpokladom pre postup pod&a tohto odseku je predchádzajúci písomn!
súhlas LP.
3.LN je oprávnen! previes$, postúpi$ "i zastavi$ svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy len
s predchádzajúcim písomn!m súhlasom LP.
4.LN mô%e zapo"íta$ proti poh&adávkam LP vypl!vajúcim zo zmluvy len svoje vlastné súdom
priznané poh&adávky vo"i LP. Zádr%né právo mô%e LN uplatni$ len v prípade, pokia& to
vyslovene umo%(uje táto zmluva. 

§ 20 Nahliadnutie do ú"tovnej uzávierky, informácie: 
Ak je obstarávacia cena predmetu leasingu vy##ia ne% 40.000,- EUR, je LN povinn! LP príp.
osobe vykonávajúcej refinancovanie odovzda$ k dôvernému nahliadnutiu riadnu ú"tovnú
závierku vrátane správy o podnikate&skej "innosti, správy audítora a v!ro"nej správy a na
%iados$ im poskytnú$ )al#ie informácie a doklady t!kajúce sa majetkov!ch pomerov LN.

§ 21 Zmena sídla alebo bydliska
LN je povinn! bezodkladne informova$ LP o zmene svojho sídla alebo bydliska, ako aj in!ch
údajov uveden!ch v zmluve. To isté platí aj pre zmenu bydliska, "i in!ch údajov ru"ite&ov LN.

§ 22 Závere"né ustanovenia:
1.Zmluvu je mo%né dop,(a$, meni$ "i ru#i$ len formou písomn!ch dodatkov podpísan!ch
oboma zmluvn!mi stranami.
2.Právne vz$ahy zmluvou neupravené sa riadia slovensk!m právnym poriadkom, najmä
obchodn!m zákonníkom.
3.Zmluvné strany sa dohodli, %e majetkové spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou,
vrátane sporov o jej platnos$, v!klad alebo zru#enie budú rozhodované pod&a platného práva
SR v rozhodcovskom konaní, a to rozhodcom zapísan!m v zozname rozhodcov vedenom pri
Asociácii leasingov!ch spolo"ností SR ku d(u podania %aloby, ktorého zvolí %alobca.
V rozhodcovskom konaní bude postupované pod&a procesn!ch zásad rozhodcovského
konania vypracovan!mi Asociáciou leasingov!ch spolo"ností SR. Rozhodcovsk! rozsudok je
pre obe strany záväzn! a kone"n! a vyhlasujú, %e sa podrobia sa jeho v!konu. O námietke
vo"i rozhodcovi rozhoduje generálny tajomník Asociácie leasingov!ch spolo"ností SR. 
LP je oprávnen! domáha$ sa rozhodnutia sporu aj na v#eobecnom súde. V takom prípade 
sa podaním %aloby na v#eobecn! súd ru#í platnos$ rozhodcovskej dolo%ky pre 
tento konkrétny spor. 
4.LN t!mto v súlade s § 7 zákona ". 428/2002 Z.z. na ochranu osobn!ch údajov ude&uje LP
a/alebo osobe poskytujúcej refinancovanie súhlas so spracovaním jeho osobn!ch údajov za
ú"elom uzavretia a plnenia leasingovej zmluvy, ako aj pre ú"ely ponuky )al#ích slu%ieb zo
strany LP. T!mito osobn!mi údajmi LN sú najmä meno a priezvisko, adresa, rodné "íslo, "íslo
ob". preukazu, telefónne "íslo, "íslo bankového ú"tu a údaje o finan"nej situácii (bonite) LN.
LN sú"asne ude&uje LP a/alebo osobe poskytujúcej refinancovanie súhlas na poskytnutie
t!chto údajov #tátnym orgánom, in#titúciám a právnick!m osobám, ktoré vedú registre za
ú"elom získavania a poskytovania informácii o platobnej morálke, bonite a dôveryhodnosti
tretích osôb. LN vyslovene súhlasí s t!m, aby tieto #tátne orgány, in#titúcie a právnické osoby,

ktoré vedú registre za ú"elom získavania a poskytovania informácii o platobnej morálke,
bonite a dôveryhodnosti tretích osôb, )alej spracovávali osobné údaje LN, ktoré im LP
poskytne. Súhlas pod&a tohto bodu je ude&ovan! na dobu trvania leasingovej zmluvy a )al#ích
4 rokov potom, ako LN splní v#etky svoje záväzky z leasingovej zmluvy. Tento súhlas mô%e
by$ zo strany LN kedyko&vek písomne odvolan!. 
5. Pre doru"ovanie v#etk!ch písomností, ktoré budú adresované LN (vrátane prípadnej
v!povede "i odstúpenia), platí domnienka náhradného doru"enia v zmysle  § 48 Ob"ianskeho
súdneho poriadku. 
S t!mito VLP bez v!hrad súhlasím. 

JB



V&eobecné podmienky k vecnému poisteniu

A. V&eobecná "as%

1. Pokia& je predmet leasingu zahrnut! do rámcového vecného poistenia leasingového
prenajímate&a ()alej len „LP“) pod&a § 9 bod 3 V#eobecn!ch leasingov!ch podmienok ()alej
len „VLP“), platia nasledovné ustanovenia.

2. Ú"el poistného plnenia spo"íva zásadne v tom, %e v prípade likvida"nej udalosti budú
náklady na vrátenie predmetu leasingu do pôvodného stavu, resp. náklady na obstaranie
rovnocenného predmetu leasingu, s oh&adom na de( vzniku #kodovej udalosti, hradené z
tohto poistenia. 

3. Poistné plnenie v#ak v nijakom prípade nebude vy##ie ako 125 % leasingovej hodnoty v
momente vzniku #kodovej udalosti (leasingová hodnota = suma pozostávajúca z
neuhraden!ch leasingov!ch splátok do konca základnej doby leasingu a prípadnej
garantovanej zostatkovej hodnoty, primerane zní%ená o úroky).

4. Poistenie poskytuje zásadne len subsidiárnu poistnú ochranu, t.zn., %e poskytuje ochranu
iba v prípade, %e povinnos$ nahradi$ #kodu nemá in! subjekt (tretia osoba).

5. Spoluú"as$ leasingového nájomcu (LN) pre ka%dú jednotlivú #kodovú udalos$ predstavuje
150,00 EUR.

B. Poistené &kody a riziká, vylú"enie zodpovednosti

1. Pois$ov(a poskytne poistné plnenie (od#kodnenie) za vecné #kody na poisten!ch veciach,
ktoré boli spôsobené v dôsledku udalostí, ktoré nemohol LN v"as predvída$ a za #kody, ktoré
vznikli v dôsledku kráde%e poisten!ch vecí, kráde%e vlámaním, lúpe%e alebo rabovaním. 
Poistné plnenie bude poskytnuté za po#kodenie alebo zni"enie (vecné #kody) poisten!ch vecí
predov#etk!m následkom:
a) nadmerného za$a%enia, indukcie, skratu;
b) po%iaru, blesku, v!buchu alebo implózie (vrátane #kôd spôsoben!ch hasením, 

strhnutím, vyprataním alebo stratou vecí pri t!chto udalostiach);
c) vody, vlhkosti, záplav;
d) úmyslu tretích osôb, sabotá%e, vandalizmu;
f) vy##ej moci;
g) kon#truk"nej, materiálovej alebo v!robnej chyby.

2. Za elektronické sú"asti (sú"iastky) poistenej veci sa od#kodnenie poskytne len v prípade,
ak poistené riziko preukázate&ne pôsobilo zvonku na po#kodenú sú"iastku (pri opravách ide
zvy"ajne o vymenite&nú sú"iastku) alebo na celú poistenú vec. Pokia& nie je mo%né dokáza$
túto skuto"nos$, posta"uje pravdepodobnos$, %e #koda bola spôsobená pôsobením
poisteného rizika zvonka. Od#kodnenie sa poskytne aj za následné #kody na in!ch
vymenite&n!ch sú"iastkach.

3. Pokia& nie je dohodnuté inak, poskytne pois$ov(a náhradu #kody za po#kodenie
elektróniek (napr. obrazovky, vysokofrekven"nej trubice, röntgenu, laseru) a za po#kodenie
nosi"a obrazu (napr. selénové valce) spôsobené len:
a) po%iarom, bleskom, explóziou a len v takom rozsahu, v akom tieto riziká mô%u by$ pokryté
poistením pre prípad po%iaru;
b) kráde%ou vlámaním, rabovaním a vandalizmom, a len v takom rozsahu, v akom tieto riziká
mô%u by$ pokryté poistením pre prípad kráde%e vlámaním;
c) vodou z vodovodu a len v takom rozsahu, v akom tieto riziká mô%u by$ pokryté poistením
proti vode z vodovodu.
Bod 4 a 5 zostávajú nedotknuté.

4. Pois$ov(a bez oh&adu na spolupôsobiace prí"iny vzniku #kody nenahradí #kody
spôsobené:
a) spôsobené úmyseln!m konaním LN;
b) vojnov!mi udalos$ami akéhoko&vek druhu alebo vnútorn!mi nepokojmi;
c) jadrovou energiou;
d) následkom zemetrasenia;
e) riadnym alebo pred"asn!m prevádzkov!m opotrebením alebo starnutím (únavou
materiálu); za následné #kody na in!ch vymenite&n!ch sú"iastkach sa v#ak od#kodnenie
poskytne.
Bod 2 t!mto zostáva nedotknut!.

5. Pokia& nemo%no jednozna"ne preukáza$ prí"inu pod&a bodu 4b) - e), posta"uje
pravdepodobnos$, %e #koda bola spôsobená jednou z t!chto prí"in.

C. Poistené veci/nepoistené veci

1. Poistenie sa vz$ahuje na nasledujúce v leasingovej zmluve uvedené:
a) zariadenia a prístroje informa"nej, komunika"nej a zdravotníckej techniky;
b) iné elektrotechnické alebo elektronické zariadenia a prístroje;
c) strojové zariadenia a iné technické zariadenia domácej techniky, zariadenia $a%obnej,
prepravnej resp. transportnej techniky a zariadenia pre remeselníkov;
d) kancelárske zariadenia.

2. Pokia& nie je dohodnuté inak, sú dáta (elektronicky spracovate&né informácie) poistené len
v prípade, ak sú nevyhnutne potrebné pre základné funkcie poistenej veci (systémové
programové dáta z prevádzkového systému alebo porovnate&né dáta).

3. Veci v motorov!ch vozidlách sú z dôvodu zv!#eného rizika kráde%e poistené iba v prípade,
ak sú pevne vstavané alebo pri opustení vozidla sa nachádzajú v uzavretej priehradke alebo
v bato%inovom priestore vozidla, kde nie sú vidite&né a vozidlo je riadne uzamknuté.

4. Poistenie sa nevz$ahuje na:
a) pohonné látky, pomocn! a prevádzkov! materiál, spotrebn! materiál a pracovné
prostriedky, napr. v!vojkovú kvapalinu, tekuté látky, farby do tla"iarní, tonery, chladiace
kvapaliny, hasiace prístroje a prostriedky, filmy, farbiace pásky, obrazové a zvukové nosi"e,
kombinácie fólií, preparované papiere, nosi"e písomností, rasterové kotú"e, pipety, v!menné
kyvety, reagen"né banky;
b) náradie akéhoko&vek druhu vrátane jeho príslu#enstva, napr. v*ta"ka, fréza, vrtáky, brúsne
kotú"e; 

c) iné diely (sú"iastky), ktoré musia by$ obvykle po"as %ivotnosti poisten!ch vecí viackrát
vymenené, napr. poistky, svetelné zdroje, nabíjate&né batérie, filtre a ich "asti;
d) údr%bu a servis.
Náklady, ktoré zvy"ajne vznikajú v rámci údr%by a servisu nie sú predmetom poistenia; ide
najmä o náklady na v!menu stavebn!ch "astí, stavebn!ch prvkov a stavebn!ch dielov, pokia&
neboli tieto náklady vynalo%ené v dôsledku vonkaj#ích vplyvov preukázate&ne pôsobiacich na
poistenú vec. 
Predmetom údr%by a servisu v zmysle tohto ustanovenia sú nasledovné "innosti:
- kontrola bezpe"nosti,
- preventívna údr%ba,
- odstránenie závad vzniknut!ch v dôsledku starnutia (únavy materiálu),
- odstránenie #kôd vzniknut!ch be%nou prevádzkou bez pôsobenia vonkaj#ích vplyvov.

D. Miesto poistenia

Pre veci stacionárne umiestnené v súlade so zmluvou platí miesto umiestnenia ur"ené v
leasingovej zmluve ako miesto poistenia, pokia& nebolo dohodnuté inak. Inak platí poistenie
celosvetovo.

E. Poistná udalos%/nále$itosti hlásenia o &kode

1. LN je povinn! okam%ite po tom, ako sa o vzniku #kody dozvie, oznámi$ #kodovú udalos$
LP prostredníctvom prilo%eného hlásenia o #kode.

2. Hlásenie o #kode musí obsahova$:
a) meno a adresu LN,

"íslo leasingovej zmluvy,
miesto a "as #kodovej udalosti,
detailn! popis #kodovej udalosti,
po"et po#koden!ch predmetov leasingu,
presn! popis jednotliv!ch predmetov leasingu,
spôsob a druh po#kodenia,

b) pri "iastkov!ch #kodách: predbe%né náklady na opravu po#kodeného predmetu leasingu;
c) pri totálnej #kode: ozna"enie “totálna #koda";
d) pri #kodách spôsoben!ch úmyselne tretími osobami (napr. kráde%) a pri #kodách
spôsoben!ch po%iarom: v takomto prípade je LN povinn! okam%ite poda$ trestné oznámenie
na príslu#né oddelenie policajného zboru a oznámi$ LP presnú adresu vy#etrujúceho
oddelenia policajného zboru, ako aj "íslo zápisu alebo spisovú zna"ku.

3. Uschovávanie po#koden!ch vecí
Po#kodené veci, ich "asti, príp. sú"iastky musia by$ uschované dovtedy, pokia& pois$ov(a
príp. LP po#kodené veci, ich "asti, príp. sú"iastky neprehliadne, v!slovne sa prehliadnutia
nevzdá alebo nevyú"tuje #kodu.

4. Oneskorené oznámenie #kodovej udalosti
Ak LN neoznámi LP #kodovú udalos$ bezodkladne po tom, ako sa o jej vzniku dozvedel,
alebo ju neoznámi spôsobom pod&a bodu E.1 a 2., a ak sa LP nedozvie o vzniku #kodovej
udalosti in!m spôsobom, LN nemá nárok na poistné plnenie.

F. Poistné/v!pove( LP/oslobodenie od povinnosti plnenia

1. V!#ka a splatnos$ poistného vypl!va z ustanovení leasingovej zmluvy a z akceptácie
%iadosti o uzavretie leasingovej zmluvy LP. 

2. Pokia& nie je prvé poistné k momentu vzniku poistnej udalosti uhradené, nevzniká LN
nárok na poistné plnenie.

3. Ak nebolo poistné uhradené v"as, mô%e PL ur"i$ LN dodato"nú dvojt!%d(ovú lehotu na
zaplatenie poistného. Po márnom uplynutí tejto dodato"nej lehoty mô%e LP zahrnutie
predmetu leasingu do svojho rámcového vecného poistenia okam%ite vypoveda$, ak na túto
skuto"nos$ LN pri stanovení dodato"nej lehoty upozornil. Ak nastane poistná udalos$ po
podaní v!povede pod&a predchádzajúcej vety, LN nevzniká nárok na poistné plnenie.

4. Bez oh&adu na prechádzajúce ustanovenia je LP oprávnen! od LN kedyko&vek po%adova$
uzavretie vlastného poistenia pod&a § 9 bod 5 VLP.

G. Závere"né ustanovenia
1. Pokia& LN nepredlo%í LP potvrdenie o uzavretí vlastného poistenia predmetu leasingu s
poistn!m plnením vinkulovan!m v prospech PL (vi) § 9 bod 1 a 2 VLP), je LP oprávnen!, nie
v#ak povinn!, predmet leasingu zahrnú$ do svojho rámcového vecného poistenia, na ktoré sa
vz$ahujú vy##ie uvedené ustanovenia.

2. Pri predmetoch leasingu zahrnut!ch do tohto rámcového vecného poistenia sa nevydáva
poistná listina na jednotlivého LN.

3. Vznik #kodovej udalosti nezbavuje LN záväzkov z leasingovej zmluvy.

4. Realizácia leasingovej zmluvy v prípade #kodovej udalosti sa riadi §§ 9, 13 a 17 VLP.

5. Neexistujú nijaké ved&aj#ie ústne dojednania. 
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1. Osobné údaje
Priezvisko, Meno / Spolo!nos"

Ulica

PS#, Mesto

Telefón  Fax E-mail

2. Popis po$kodeného predmetu
Po$koden% predmet (presn% popis so sériov%m !íslom, prilo&te fotografiu prosím):

Bol po$koden% predmet po$koden% a opraven% v minulosti? ! Áno ! Nie

Je po$koden% predmet po záruke? ! Áno ! Nie

Boli podniknuté opatrenia na zní&enie $kôd? ! Áno ! Nie

Miesto obhliadky po$kodeného predmetu: Dátum mo&nej obhliadky:

3. Okolnosti ktoré spôsobili $kodu

Kedy bola zistená $koda? Kde a kedy sa stala $koda?

Presn% popis okolností / prí!in $kody (aj mo&n%ch svedkov, nákres, fotky, prilo&te prosím stavebn% plan, zaistite po$kodené !asti):

Vyp#te pri $kodách spôsoben%ch kráde&ou alebo vlámaním:

Bola spísaná policajná zápisnica o kráde&i !i vlámaní?

! Nie: Prosím, okam&ite ohláste prípad na polícií a spí$te policajnú zápisnicu!

! Áno                 Dátum:                                                              Sídlo policajnej stanice #íslo spisu: 

Je potrebné postúpi' spolo(nosti GC Leasing Slovnesko s.r.o. v%sledky policajného vy$etrovania.

4. Vysporiadanie $kody  (vi). Úpravy v Leasingovej zmluve)

! Oprava ! Náhrada ! Ukon!enie zmluvy ! #iasto!né vyplatenie zmluvy

Existuje iné poistné krytie daného predmetu?   ! Nie ! Áno, Typ:

Meno a sídlo spolo!nosti:

Ste oprávnen% na odpo!et dane z pridanej hodnoty?   ! Áno ! Nie

Po$kodené (asti resp. priestory v ktor%ch do$lo k po$kodeniu musia zosta' nezmenené dovtedy, pokia* si pois'ov#a resp., LP $kodu 

neobhliadne, prehliadky sa v%slovne nevzdá alebo nevy(ísli $kodu. 

Akúko'vek $kodu treba po jej zistení oznámi" poskytovate'ovi leasingu prostredníctvom tohto formuláru. Podpísan% nájomca vyhlasuje, &e odpovedal na otázky 

svedomito a pravdivo a ru!í za správnos" svojich údajov.

Podpis klienta
X

Podpis/pe(atka obchodníka/poverenej osoby
X

Miesto, dátum

Miesto, dátum

I/ Neviem(e) o &iadnych okolnostiach, na základe ktor%ch by som/sme mal(i) pochybova" o pravdivosti vy$$ie uveden%ch údajov nájomcu.

(Version 12.10)


