ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE ÚVERU - FYZICKÁ OSOBA
Veriteľ
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. (ďalej ako „VWFS“ alebo „veriteľ“), Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO:
31341438, IČ DPH: SK2020295827, zápis v registri: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4268/B
Žiadateľ o úver
Titul, meno a priezvisko:

Pohlavie:

Rodné priezvisko:

Rodné číslo:

Miesto narodenia:

Dátum nar.:

E-mail:

muž

žena

Štátna prísluš.:

Trvalé bydlisko - Ulica:

PSČ:

Obec:

Telefón:

Korešpon. adresa - Ulica:

PSČ:

Obec:
Č. identifikačného dokladu:

Typ identifikačného dokladu:

Dátum vydania dokladu:

Doklad vydal:

Rodinný stav:

slobodná / slobodný

Vzdelanie:

základné

vydatá / ženatý

stredoškolské bez maturity

Celkový počet osôb žijúcich v domácnosti:

rozvedená / rozvedený

vdova / vdovec

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské

Z toho detí (do 18 rokov alebo študujúci do 26 rokov):
Z toho celkový počet osôb vyžadujúci finančnú podporu (tzv. v zaopatrení):

Príjem zo závislej činnosti:

áno

nie

Spôsob doklad. príjmu:

potvrdenie od zamestnávateľa

daňové priznanie typu B

potvrdenie od zamestnávateľov a daňové priznanie typu A

iné

potvrdenie od zamestnávateľa/ov a daňové priznanie typu B
Počet predkladaných potvrdení od zamestnávateľov:

1

2

3

4

5

Celkové mesačné výdavky (splátky úverov a lízingových zmlúv, nájomné, poistné, náklady na živobytie...): ...........................,- €
Z toho splátky úverov a lízingových zmlúv: .................................................................................................................................,- €
Informácie a údaje podľa zákona č. 297/2008 Z. z.
Zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov
z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
Pre účely identifikácie žiadateľa o úver podľa § 10 ods. 10 zákona č. 297/2008 Z. z. vyhlasujem, že konám:
vo vlastnom mene

V mene osoby:

Pre účely identifikácie žiadateľa o úver podľa § 10 ods. 11 Zákona č. 297/2008 Z.z. vyhlasujem, že:
nie som politicky exponovanou osobou podľa § 6 Zákona č. 297/2008 Z.z.(PEP)
som politicky exponovanou osobou podľa § 6 Zákona č. 297/2008 Z.z.(PEP)
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Informácia podľa § 10 ods. 1, písm. c Zákona č. 297/2008 Z.z. - účelom obchodného vzťahu je:
Zabezpečenie mobility žiadateľa o úver resp. preprava osôb alebo tovaru
Iné:
Žiadosť o úver
Dolupodpísaný/-á žiadam o spracovanie žiadosti o poskytnutie úveru vo výške: ..........................................................,- €
Doba splácania v mesiacoch / rokoch: .............................................
Vyhlásenie manžela / manželky
Vyhlásenie manžela (manželky): Súhlasím s tým, aby môj manžel(ka) žiadal(a) o úver a uzavrel(a) Zmluvu o úvere
s VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
Súhlasím s uvedenou výškou úveru, dobou splácania a účelom úveru.
Manžel(ka), druh, družka:
Bydlisko (iné ako vyššie uvedené):
Číslo občianskeho preukazu:
Manžel/manželka týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil (a) s informáciou o ochrane a spracúvaní vyššie uvedených
osobných údajov, ktoré sú uvedené v závere tejto žiadosti.
Podpis manžela (manželky):

Žiadam o doručenie tlačiva ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE a INFORMÁCIU
O VÝŠKE ROČNEJ PERCENTUÁLNEJ MIERY NÁKLADOV:
mailom:
osobne u finančného agenta VWFS
Informácia o ochrane a spracúvaní osobných údajov
V zmysle čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba ako „Nariadenie“) VWFS poskytuje dotknutej osobe informácie
o spracúvaní jej osobných údajov.
VWFS zbiera osobné údaje priamo od dotknutej osoby, ňou splnomocnenej osoby alebo jej zákonného zástupcu prostredníctvom riadne poučených osôb konajúcich na základe poverenia VWFS alebo prostredníctvom Sprostredkovateľa, s ktorým
VWFS uzatvoril sprostredkovateľskú zmluvu a ktorý je povinný dodržiavať ním definovaný štandard ochrany osobných údajov
(zoznam a/alebo kategórie sprostredkovateľov a príjemcov je dostupný na: www.vwfs.sk/OOU) alebo prostredníctvom webovej
stránky VWFS alebo prostredníctvom osobného alebo poštového doručenia na adresu VWFS. V prípade osobných údajov detí
do 16 rokov získava VWFS osobné údaje od osôb, ktoré sú nositeľmi jeho rodičovských práv a povinností.
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Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na účely predzmluvných a zmluvných vzťahov na základe čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia. Ďalej bude VWFS spracúvať tieto osobné údaje za účelom ďalších povinností vyplývajúcich zo zmluvného
vzťahu so zákazníkom na základe osobitných predpisov, Nariadenia alebo súhlasu, ak dotknutá osoba súhlas VWFS udelila
na vopred vymedzený účel a dobu trvania súhlasu. VWFS bude osobné údaje dotknutej osoby spracúvať v prípade, ak fyzická
osoba doručí podnet (žiadosť, sťažnosť, reklamáciu), ktorý bude musieť VWFS prešetriť a poskytnúť naňho odpoveď. Osobné
údaje dotknutej osoby sa budú spracúvať za účelom oprávneného záujmu VWFS (napr. vyhodnotenie bonity dotknutej osoby,
vedenie zoznamu dotknutých osôb, ktoré boli Prevádzkovateľom vyhodnotené ako vysoko rizikové) na základe čl. 6 ods. 1
písm. f) Nariadenia. Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ako aj požiadavkou, ktorá je potrebná na
uzatvorenie zmluvy. V zmysle § 31 ods. 7 zákona č. 186/2009 Z.z. VWFS nesmie dotknutej osobe poskytnúť finančné
sprostredkovanie, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje v rozsahu stanovenom týmto zákonom.
Záznamy obsahujúce osobné údaje dotknutej osoby budú uchovávané podľa typu záznamu v zmysle registratúrneho plánu
VWFS. Záznamy týkajúce sa zmluvného vzťahu budú archivované 10 rokov buď od vykonania obchodu alebo 10 rokov
od skončenia zmluvného vzťahu na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účtovné
záznamy budú archivované minimálne 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú v zmysle § 35 ods. 3 zákona
č. 431/2002 Z.z.
Dotknutá osoba má právo požadovať od VWFS prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu
alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
Dotknutá osoba má tiež právo odvolať súhlas, ktorý VWFS udelil, ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a)
alebo na článku 9 ods. 2 písm. a), bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom
pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov SR so sídlom Hraničná 12, 821 07 Bratislava 27.
VWFS informuje dotknutú osobu, ktorá je fyzickou osobou, že podľa zákona o spotrebiteľských úveroch je povinný poskytnúť
jeho údaje a údaje o jeho spotrebiteľskom úvere bez jeho súhlasu do elektronického registra spotrebiteľských úverov, ktorý
vedie Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb www.nbcb.sk. Veriteľ má povinnosť s vynaložením
odbornej starostlivosti na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver získavať a účelne využívať
údaje o spotrebiteľských úveroch z registra spotrebiteľských úverov. VWFS vykonáva automatizované rozhodovanie vrátane
profilovania, ktoré je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy s dotknutou osobou. Dotknutá osoba má právo na ľudský zásah
zo strany prevádzkovateľa, vyjadriť svoje stanovisko a právo napadnúť rozhodnutie.
V prípade otázok v oblasti ochrany osobných údajov VWFS môže dotknutá osoba zaslať svoje otázky alebo podnety
zodpovednej osobe na: dataprotection@vwfs.sk.

* Poistenie – poistné produkty sprostredkované spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o., Vajnorská
98, 831 04 Bratislava I, IČO 35 835 583, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.
26476/B, zapísaná v registri finančných agentov NBS pod č. 159100 pre sektor poistenia a zaistenia ako samostatný finančný
agent nevýhradnej povahy na základe zmlúv s viacerými poisťovňami.
Dolupodpísaný prehlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé.

Miesto a dátum

Podpis žiadateľa
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