Často kladené otázky
1. Môžem dať predmet zmluvy do užívania inému subjektu?
Podnájom predmetu leasingu treťou stranou je možný, ale je potrebný písomný súhlas spoločnosti
VFS. K schváleniu je nutné zaslať vyplnenú žiadosť * na zákaznícky servis spolu so sprievodnými
dokumentami uvedenými v žiadosti. Po tom, čo bude schválená žiadosť zákazníka, VFS pošle
písomný súhlas spolu s oprávnením tretej strany užívať predmet leasingu. Spoločnosť, s ktorou
spoločnosť VFS podpísala zmluvu, zostáva zodpovedná za vyrovnanie záväzkov vyplývajúcich zo
zmluvy. VFS vystaví faktúru za podnájom podľa aktuálneho sadzobníka.
2. Je možnosť odkúpenia predmetu operatívneho leasingu treťou stranou?
Áno, je to možné. V prípade záujmu o výpočet odkupnej ceny musí zákazník kontaktovať zákaznícky
servis.
3. Je možné previesť zmluvu na nového zákazníka (cesia)?
Áno, je to možné. O prevod zmluvy musí písomne požiadať zákazník – žiadateľ. Žiadosť *
(špeciálny formulár) musí byť zaslaná na zákaznícký servis a následne schválená spoločnosťou
VFS. Podmienkou spracovania žiadosti o prevod zmluvy je vyrovnanie všetkých záväzkov voči
leasingovej spoločnosti a kladné vyhodnotenie schopnosti splácania pokračovateľa. Poplatok za
prevod zmluvy VFS účtuje podľa sadzobníka poplatkov. Po podpísaní zmluvných dokumentov VFS
zašle pôvodnému zákazníkovi aj pokračovateľovi plnú moc na prepis na dopravný inšpektorát.

* Dostupné na zákazníckom servise (info.sk@vfsco.com) a na internetovej stránke VFS (www.vfsco.sk)

4. Je možné predčasne ukončiť zmluvu?
Áno, je to možné, ale vyžaduje sa schválenie spoločnosti VFS. K predčasnému ukončeniu je
potrebné vyplniť žiadosť * o predčasné ukončenie a zaslať ju na zákaznícky servis. Na jej základe
VFS vypracuje ponuku. V prípade, že zákazník chce predčasné ukončenie skutočne zrealizovať,
potvrdí svoj záujem písomne a VFS vystaví proforma faktúru. Po obdržaní úhrady odkupnej ceny
a ostatných záväzkov VFS vystaví a pošle všetky podklady k ukončeniu leasingovej zmluvy. Za
spracovanie predčasného ukončenia je účtovaný poplatok podľa aktuálneho sadzobníka.
5. Uvoľnenie poistného plnenia pri parciálnych poistných udalostiach (Súhlas s
devinkuláciou)
Žiadosť * o uvoľnenie poistného plnenia štandardne zasiela do spoločnosti VFS poisťovňa.
Súhlas na uvoľnenie poistného plnenia priamo na účet nájomcu je možný len pod podmienkou,
že zákazník uhradí všetky záväzky voči leasingovej spoločnosti VFS. Ak zákazník nemá uhradené
všetky záväzky, po pripísaní poistného plnenia na účet VFS bude poistné plnenie použité na
úhradu pohľadávok po termíne splatnosti.

* Dostupné na zákazníckom servise (info.sk@vfsco.com) a na internetovej stránke VFS (www.vfsco.sk)

