Žádost o převod práv a převzetí povinností
fyzickou osobou podnikající
Stávající Klient
Smlouva/y číslo:

RZ:

Jméno a
příjmení:
Email:

Telefon:

Stávající Klient tímto žádá o převod práv a povinností vyplývajících z výše uvedené Smlouvy na níže uvedený
subjekt, který do nich vstoupí v jejich plném rozsahu.
Důvod žádosti: *
u všech důvodů pro žádost o změnu v osobě Klienta je stávající je Klient povinen do pole označeného * podrobně zdůvodnit
proč o změnu žádá. Bez tohoto zdůvodnění nebude možné žádost posoudit.
finanční důvody

pořízení nového vozu

jiné

________________________________________________________

*

Nový Klient
Jméno a příjmení /název
Klienta:
RČ:

IČ:

Telefon:

Email:

Doklady nového Klienta požadované pro posouzení žádosti:

•

řádně vyplněná Žádost o financování

•

identifikace Nového Klienta v souladu s & 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu

•

kopie občanského průkazu statutárního zástupce Nového Klienta (i pokud je Nový Klient zastupován zmocněncem)

•

v případě, že za nového Klienta jedná zmocněnec, kopie občanského průkazu zmocněnce + originál plné moci s úředně
ověřeným podpisem statutárního zástupce oprávněného jednat za Nového Klienta. Plná moc nesmí být starší 3 měsíců

•

v případě, že je statutárním zástupcem/zmocněncem cizinec, je nutné doložit kopii pasu a povolení k trvalému pobytu

•

kopii daňového přiznání včetně všech příloh za poslední uzavřené účetní období potvrzené Finančním úřadem. Razítko FÚ lze
nahradit kopií podacího lístu nebo doložením o elektornickém podání. BMW FS si vyhrazuje právo vyžádat si dodatečné
finanční výkazy

•

souhlas se zpracováním osobních údajů

Podmínky pro realizaci změny v osobě Klienta:
•

úhrada všech posplatných závazků stávajícího Klienta ke dni převodu Smlouvy

•

úhrada poplatku za převod Smlouvy Novým Klientem ke dni převodu na základě daňového dokladu, pokud není dohodnuto jinak

•

převod Smlouvy lze realizovat pouze na osobu či právnickou osobu s trvalým pobytem/sídlem v ČR

•

pojištění Předmětu financování se stávajícím Klientem bude ukončeno k datu převodu Smlouvy. Pokud byla Smlouva před datem
převodu na nového Klienta zařazena do hromadného pojištění zprostředkovaného BMW FS, bude pojištění Předmětu
pokračovat v tomto hromadném pojištění. Nový Klient může požádat o individuální pojištění Předmětu financování. V takovém
případě je povinen zajistit řádné pojištění ke dni převodu Smlouvy dle podmínek pro pojištění Předmětu financování
vyžadovaných BMW FS, včetně devinkulace pojistného plnění ve prospěch BMW FS na požadovaném formuláři a kopii pojistné
smlouvy a originál devinkulace doručit ke dni převodu Smlouvy do BMW FS.

•

veškeré změny ve velkém technickém průkazu, resp. v registru vozidel zajišťují Klienti v kooperaci a náklady spojené s těmito
změnami jdou k jejich tíži

Převod práv a převzetí povinností ze stávajícího na nového Klienta podléhá schválení BMW FS a není na něj právní nárok.
Řádně vyplněnou Žádost je nutné doručit BMW FS nejpozději 30 dní před požadovaným datem převodu Smlouvy
na emailovou adresu info@bmwfs.cz. Děkujeme
Na základě Žádosti o převod Smlouvy obdrží následně Nový Klient potřebné formuláře a informace.

Stávající Klient:
datum a podpis

BMW Financial Services Czech Republic s.r.o., Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5, zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313196, IČO: 081 12
312.

