
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Všeobecné informácie o postúpení práv a povinností z leasingovej zmluvy 
spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o. (ďalej aj „MBFS“) 

 
K príprave Zmluvy o postúpení práv a povinností z leasingovej zmluvy je potrebné zo strany súčasného nájomcu 
(klienta) vykonať nasledovné kroky: 
 

1. Vyplniť priložený formulár – „Žiadosť o postúpenie leasingovej zmluvy“ a jeho originál doručiť na adresu 
MBFS alebo jeho kópiu zaslať spolu s ďalšími dokladmi potrebnými k postúpeniu leasingovej zmluvy na 
emailovú adresu: infosk@daimler.com 

2. Doručiť do MBFS všetky doklady potrebné na posúdenie možnosti realizácie postúpenia (posúdenie 
bonity nového nájomcu) 

3. Kompletne zrealizovať všetky úhrady prípadných dlžných leasingových splátok spolu so splátkami 
poistného (v prípade, že sa MBFS a pôvodný nájomca dohodli na inkase poistného) pôvodného nájomcu za 
aktuálny i všetky predchádzajúce mesiace 

4. Kompletne zrealizovať úhrady zmluvných pokút alebo nárokov na náhradu škody (prípadná zmluvná 
pokuta za omeškanie úhrad leasingových splátok bude voči nájomcovi uplatnená po obdržaní kompletnej 
Žiadosti o postúpenie leasingovej zmluvy);  

5. Uhradiť spracovateľský poplatok za postúpenie leasingovej zmluvy 
 
Poučenie: 
 
V prípade existencie nedoplatku ku dňu podpisu Zmluvy o postúpení práv a povinností z leasingovej zmluvy, 
nebude možné toto postúpenie zrealizovať. K schváleniu postúpenia je možné pristúpiť až po pripísaní všetkých 
vyššie uvedených platieb na účet MBFS. 
 
MBFS si vyhradzuje lehotu min. 3 pracovné dni na rozhodnutie o schválení/zamietnutí postúpenia odo dňa 
predloženia všetkých požadovaných podkladov a po splnení všetkých náležitostí. 
V prípade, že poistné za havarijné poistenie nie je, resp. nebolo inkasované v prospech poisťovne prostredníctvom 
MBFS (individuálne poistené vozidlo), vyžaduje MBFS k podpisu Zmluvy o postúpení práv a povinností z leasingovej 
zmluvy poisťovateľom potvrdenú vinkuláciu poistného plnenia z havarijného poistenia vozidla v prospech 
MBFS zo strany nového nájomcu.  
 
V zmysle Všeobecných podmienok finančného/operatívneho leasingu spoločnosti MBFS je výška spracovateľského 
poplatku za postúpenie zmluvy 50% pôvodného spracovateľského poplatku za vyhotovenie Zmluvy 
o finančnom leasingu, minimálne však vo výške 350 EUR bez DPH. K tejto sume sa pripočíta DPH vo výške podľa 
aktuálnych predpisov. Spracovateľský poplatok za postúpenie leasingovej zmluvy bude uplatnený voči novému 
nájomcovi. Jeho úhrada musí byť zrealizovaná a pripísaná na účet MBFS pred  podpisom Zmluvy o postúpení práv 
a povinností z leasingovej zmluvy na účet 2937000201/1100, IBAN: SK4111000000002937000201, BIC: 
TATRSKBX. Faktúra na spracovateľský poplatok za postúpenie leasingovej zmluvy bude novému nájomcovi zaslaná po 
podpise Zmluvy o postúpení práv a povinností z leasingovej zmluvy. 
 
Vozidlo, ktoré je predmetom postupovanej leasingovej zmluvy, musí byť pristavené na jeho fyzickú kontrolu 
v sídle MBFS alebo autorizovaného predajcu oprávneným zástupcom MBFS, o čom bude spísaný protokol. 
 
Pre všetky platby uvádzajte variabilný symbol – číslo vašej leasingovej zmluvy.  
V prípade, že MBFS nebol doručený originál Žiadosti o postúpenie leasingovej zmluvy je potrebné ho priniesť so sebou 
k podpisu Zmluvy o postúpení práv a povinností z leasingovej zmluvy.  
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Doklady potrebné k schváleniu postúpenia leasingovej zmluvy 

1.  Právnická osoba 
-  Aktuálny výpis z obchodného registra (originál k nahliadnutiu alebo notársky overenú kópiu) 
-  Osvedčenie o registrácii platiteľa DPH a osvedčenie o pridelení DIČ 
-  Výpis z bankového účtu alebo iný doklad o zriadení firemného účtu 
-  Telefónne, faxové a emailové spojenie 
  

  Doklady potrebné pre schválenie postúpenia 

 
- Súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné  účtovné obdobie overené daňovým úradom 
a čiastočné za terajšie obdobie (neoverené) 
 - Doklad o daňovom priznaní za posledné účtovné obdobie 

  
      2. Fyzická osoba – podnikateľ 

-  Živnostenský list (originál k nahliadnutiu alebo notársky overenú kópiu) 
-  Osvedčenie o registrácii platiteľa DPH a osvedčenie o pridelení DIČ 
-  Výpis z bankového účtu alebo iný doklad o zriadení firemného účtu 
-  Telefónne, faxové a emailové spojenie 
  
 Doklady potrebné pre schválenie postúpenia 

 

- Výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch (príp. súvahu a výkaz 
ziskov a strát) za posledné  účtovné obdobie overené daňovým úradom a čiastočné za 
terajšie obdobie (neoverené) 
 - Doklad o daňovom priznaní za posledné účtovné obdobie 

  
3.  Súkromná osoba – nepodnikateľ (spotrebiteľ) 

 
- Kópia občianskeho preukazu / u cudzincov kópia platného povolenia k pobytu + kópia 
druhého dokladu totožnosti (vodičský preukaz, pas, rodný list, apod.) 
  
Doklady potrebné pre schválenie postúpenia 
- Formulár Žiadosť o poskytnutie spotrebiteľského úveru pre fyzické osoby nepodnikateľov a 
- Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní a príjme nie staršie ako 1 mesiac a/alebo 
- Výplatná páska za posledné 1 až 3 mesiace a/alebo 
- Rozhodnutie o priznanom dôchodku a/alebo 
- Rozhodnutie o priznaní rodičovského príspevku alebo iného pravidelne vyplácaného štátneho príspevku (napr. 
opatrovateľský, prídavok na dieťa a iné) a/alebo 
- Výpisy z účtu za posledné 1 až 3 mesiace, kde sú zjavné deklarované príjmy žiadateľa a/alebo 
- Iné dokumenty preukazujúce príjmy žiadateľa (napr. daňové priznanie, ročné zúčtovanie príjmov, dohodu o 
ukončení/predčasnom ukončení zmluvného záväzku a pod.). 

 
 
MBFS si vyhradzuje právo vyžadovať aj ďalšie dodatočné podklady ako vyššie uvedené v prípade, že z 
predložených dokladov nebude možné v dostatočnom rozsahu overiť finančnú bonitu budúceho nájomcu.  
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Žiadosť o postúpenie leasingovej zmluvy 

 

Vyplní pôvodný nájomca (klient):  

Číslo leasingovej zmluvy:  

Vozidlo:  Aktuálny stav km: ŠPZ:  

Obchodné meno/meno a priezvisko:  

IČO/rod. číslo:  Tel/fax: 
Email: Konateľ(ia)/osoba  podpisujúca: 

Dôvod postúpenia:  
 

 

Vyplní nový nájomca: 

Obchodné meno/meno a priezvisko: 

IČO/rod. číslo: IČ DPH: DIČ:  

Právna forma: 

� právnická osoba 
� fyzická osoba – podnikateľ 
� súkromná osoba (spotrebiteľ) 
� iné: ...................................... (uviesť) 

Tel/fax:  E-mail: 

Predpokladaný dátum postúpenia: 

Právnická osoba/Fyzická osoba – podnikateľ: 

Hlavná podnikateľská činnosť (konkrétne): 

Počet zamestnancov: Účel použitia vozidla: 

Najväčší obchodní partneri: 

 

V ....................................  dňa ............................... 

 

...........................................................    ....................................................... 

Podpis (a pečiatka) súčasného nájomcu    Podpis (a pečiatka) nového nájomcu 

 

Postup činností po podpise postúpenia leasingovej zmluvy v MBFS: 
1. Prehlásenie vozidla na Dopravnom inšpektoráte do 7 dní od postúpenia zmluvy (vlastníkom zapísaným 

v Osvedčení o evidencii musí byť Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.); 
2. Zaslanie obojstrannej kópie prepísaného Osvedčenia o evidencii do Mercedes-Benz Financial Services 

Slovakia; 
3. V prípade, že pôvodný nájomca mal individuálne dojednané poistenie vozidla (nie s úhradou cez Mercedes-

Benz Financial Services Slovakia), zašle kópiu prepísaného Osvedčenia o evidencie do poisťovne pre 
vysporiadanie si nespotrebovaného poistného. 


