
Všeobecné leasingové podmienky
§ 1 Leasingová zmluva, povinnosf .;plnej amortizácie (splalenia) zo strany leasingového
nájomcu:
1. Leastnqová zmluva sa uzatvára ako zmluva neoomenovana v zmysle § 269 ods. 2 Obchod-
ného zákonníka. Leasingovau zmluvou (ďalej len "zmluva" alebo "leasingová zmluva") sa
leasingový prenajímatel (ďalej len "LP"), zaväzuje, že predmet leasingu, ktorý kúpi výlučne
podla požíadaviek leasingového nájomcu (ďalej len "LN"), prenechá LN k užlvaniu na
dohodnutú dobu (ďalej len "základná doba leasingu") za podmienok stanovených zmluvou. LN
sa zaväzuje, že počas doby trvania leasingovej zmluvy bude hradiť leasingové splátky a bude
plni! ďal!iie povinnosti, ktoré mu zo zmluvy vyplývajú. LN má právo nadobudnú! predmet
leasingu do vlastníctva od LP len v prípade, ak to výslovne ustanovuje leasingova zmluva
alebo ak sa na tom LN a LP výslovne dohodnú (viď § 11 bod 4), LN ma povinnos! počas
trvania zmluvy plne amortízovat (splatit) LP celkové náklady súvisiace so zaobstaraním
predmetu leasingu a s realizáciou leasingovej zmluvy, ako aj kalkulovaný zisk.
2. LN navrhuje LP uzavretie leasingovej zmluvy tak, že doručl LP podpísanú žiados! o leasing
a podplsaný návrh leasingovej zmluvy zo strany LN. Ak LP žiados! o leasing scnváll. obleoná
predmet leasingu u dodávatela. Akceptáciou objednávky predmetu leasingu dodávatelom
dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy na predmet leasingu. Po uzavretf kúpnej zmluvy LP podpíše
návrh leasingovej zmluvy, čím dOjde k uzavretiu leasingovej zmluvy medzi LP a LN a jeden
rovnopis leasingovej zmluvy zašle LN. LN je svojim návrhom na uzavretie leasingovej zmluvy
viazaný po dobu 90 dni. Po túto dobu nie je LN oprávnený svoj návrh ocvotat.
3. V prípade. že predmetom leasingu je software spojeny s hardware (napr. OEM software), nie
je LN oprávnený tento software užívat samostatne. ale len v rámci predmetu leasingu ako
celku. LN sa týmto zaväzuje, že bude dodržiavat v~tky podmienky užívania tohto software,
ktoré stanovi jeho dodávatet, resp. osoba, ktorej náležia autorské práva k software a LP (ďalej
len "licenčné podmienky"). LP nie je oprávnený po dObu dohodnutej doby leasingu tento
software užfvat: za predpokladu dodržiavania licenčných podmienok je LN oprávnený užívať
tento software ako koncový užívater. LN nie je oprávnený zhotovovať akékoľvek kópie
software.
4. Po ukončení leasingovej zmluvy je LN povinný vrátiť predmet leasingu PL, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodli inak.

§ 2 Kúpna zmluva medzi LN a dodávatelom, kúpna zmluva medzi LP a dodávateľom,
práva a povinnosti pri vadách predmetu leasingu, záruky:
1. Pokiaľ LN uzavrel s dodávatefom predmetu leasingu kúpnu zmluvu na predmet leasingu
alebo predmet leasingu u dodávateľa už objednal, je povinný o tom LP pred uzatvorením
leasingovej zmluvy informovat. Ak LP vyhlási, že s podmienkami kúpnej zmluvy uzavretej
medzi dodávatefam 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 dodávaterom
(resp. prevezme práva a povinnosti vyplývajúce z objednávky LN).
2. Pre kúpnu zmluvu uzavretú medzi LP a dodávateľom platia všeobecné nákupné podmienky
LP, ktoré upravujú práva patriace LP ako kupujúcemu pri vadách predmetu leasingu nasledu-
júcim spôsobom:
2.1 Pokiar má predmet leasingu zjavnú vacu, LP nie je povinný ho od dodávatera prevziat.
2.2 Pokia! sa počas záručnei doby prejavi na predmete leasingu skrytá vada, dodávatel je
povinný ju na základe požiadavky LP na svoje náklady okamžite oostránlt. ak LP neuplatní iný
nárok, ktorý mu Obchodný zákonník priznáva.
2.3 V ostatnom platia ustanovenia Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.
3. Ak budú podmienky kúpnej zmluvy uzavretej medzi LP a dodávateľom predmetu leasingu
dohodnuté odchylne od vyššie uvedených ustanoveni (bod 2) alalebo od zákonnej úpravy
k.;pnej zmluvy podla Obchodného zákonnika, LP s nimi oboznámi LN. LN je povinný
podmienky '<úpnej zmluvy uzavretej medzi LP a dodávatelom predmetu leasingu dodržiava!.
..1. Pokral dodávateľ a/alebo :retia osoba prevzali záruku za akosť oreometu leaSingu. urculú sa
práva LP pod ra podmienok uvedených v záruke.
5. LP postupuje LN všetky práva, ktoré mu z kúpnej zmluvy vyplývajú voči dodávateroví alebo
tretím osobám, vrátane práv zo záruky za akosť, nárokov z vád predmetu leasingu a práva na
vydanie predmetu leasingu s tým. že LN nie je oprávnený prevziat predmet leasingu, ktorý má
vadu (viď § 4 bod 1). Nárok na vrátenie už uhradenej kúpnej (obstaravacei) ceny predmetu
leasingu alebo jej časti (zľava z kúpnej ceny) mu však postupuje len s podmienkou, že LN bude
požadovat vrátenie uhradenej kúpnej ceny predmetu leasingu alebo jej častí v prospeCh LP a
LP je oprávnený postúpenie tohto nároku kedykoľvek odvotat. LN je povinný bezodkladne
uplatňovať jemu postúpené práva.
6. LN je povinný v mene LP riadne a včas uplatňovať jemu postúpené práva v súlade s
prislutinými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä nároky z vád predmetu leasingu
vrátane práv zo záruky za akosI a uplatnenie týchto práv okamžite plsomne oznámi! LP. LN je
povinný LP pravidelne informovať o spôsobe uplatňovania postúpených práv zasielaním
korešpondencie medzi dodávateľom a LN.
7. Odstúpi! od kúpnej zmluvy alebo požadova! zniženie kúpnej ceny môže LN v mene LP len
po predchádzajúcom písomnom súhlase LP a je pritom povinný zaistiť platbu v prospech LP.
Pri odstúpeni od kúpnej zmluvy smie LN vyda! predmet leasingu dodávateľovi a/alebo tretej
osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom LP. Pokia! dôjde k odstúpeniu od kúpnej
zmluvy podľa tohto bodu zo strany LN. leasingová zmluva zaniká.
8. LN nie je oprávnený úplne a/alebo sčasti odoprie! platbu leasingových splátok z dOvodu
vád predmetu leasingu, jeho poškodenia alebo nefunktnosti. V takomto pripade však LN
vznikajú nároky z vád predmetu leasingu, ktoré je povinný riadne a včas uplatniť v mene LP
voči dodávateľovi. Všetky peňažné plnenia poskytnuté dOdávateľom LP z titulu vád predmetu
leasingu, LP bezodkladne započíta na platobné záväzky LN alebo vyplatl LN.
9. LN, ktorý požiadal o uzavretie leasingovej zmluvy na použitý predmet leasingu, je týmto
výslovne upozornený na vseobecne zvýšené riziko vád u použitého predmetu leasingu a je
týmto vy"VIaný, aby preveril stav a nmkčnosŕ predmetu leasingu so zvtäštnou odbornou
starostlivostou. Pokiar by LP vznikli voči dodávate(ovi alebo voči tretej osobe práva z titulu vád
alebo zo záruky za akosI vo vzťahu k použitému predmetu leasingu, je LN oprávnený tieto
práva uplatňovať menom LP za podmienok uvedených v bode 6. a 7. tohto paragrafu.

§3 Dodanie predmetu leasingu, zodpovednosf LN:
1. Všetky náklady a riziká súvisiace s dodanfm. montážou a inštaláciou predmetu leasingu,
ako aj jeho uvedením do prevádzky nesie LN.
2. Vzhladom na skutočnosti, že LN si vyberá predmet leasingu a jeho dodävatera sám podla
svojich potrieb, nezodpovedá lP za dodacie schopnosti dccavatera, ani za vady predmetu
leasingu, jeho vlastnosti ti za údaje obsiahnuté v dokumentácii k predmetu leasingu; z
uvedeného dôvodu LN preberá všetky riziká vo vztahu k predmetu leasingu, výlučne LN nesie
zodpovednost za vhodnost predmetu leasingu k zamýštanému účelu užívania. LP nemá voči
LN žiadnu informačnú povinnost týkajúcu sa predmetu leasingu. LN je povinný sa pred
prevzatfm predmetu leasingu informovat u dodávatera o všetkých skutočnostiach týkajúcich
sa predmetu leasingu tak, aby mohol predmet leasingu riadne utlva!. LN je povinný vybra!
taký predmet leasingu, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a
príslušnými technickými normami platnými na území SR.

§ 4 Povlnnosf prevziaf predmet leasingu:
1. LN je oprávnený a povinný v mene LP prevziaf predmet leasingu priamo od dodávateľa,
poskytnú! dodávatelovi všetku potrebnú súčinnost a podpisom preberacieho protokolu
(formUlára LP) potvrdi! jeho prevzatie a bazchybný stav. Pred podpisom preberacieho
protokolu je LN povinný s náležitou odbornou starostlivosťou preverif parametre, bezchybnosť
a tunkčnost predmetu leasingu. Pokiar predmet leasingu nebude zodpovedať parametrom
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(identifikácii) podla kúpnej a leasingovej zmluvy a/alebo pokiaľ bude ma! vadu,nie je LN
oprávnený ho prevziať. LN sa zaväzuje, že preberací protokol potvrdzujúci prevzatie, overenie
a bezchybný stav predmetu leasingu podoíša a odovzdá LP bezodkladne potom, ako
prevezme predmet leasingu a preverí ho. LN berie na vedomie. že LP hradí dooavaterovi
kúpnu cenu na základe podoísaného preberacieho protokolu a že pri porušení povinnosti
podla tonto paragrafu alalebo uvedení nepresných alalebo chybných údajovalalebo
vyhlásenf v preberacom protokole mOže LP vzniknút škooa minimálne vo výška obstarávace]
ceny predmetu leasingu, za ktorú bude v plnom rozsahu zodpovedať LN.
2. Pokiaf LN odovzdá LP preberaci protok04 bez toho, že by prevzal predmet leasingu, alalebo
bez toho. že by predmet leasingu prevzal v bezchybnom ti zmluvou predpokladanom stave,
je povinný nahradi! LP vzniknutú škodu.
3. Pokiar nepríde k prevzatiu predmetu leasingu, je o tom LN povinný LP okamžite pisomne
informovat.

§ 5 Nebezpečenstvo škody na predmete leasingu:
1. Momentom podpisu preberacieho protokolu LN prechádza na LN nebezpečenstvo škody
na predmete leasingu, najma nebezpečenstvo náhodného zničenia, straty, poškodenia a
odcudzenia predmetu leasingu. LN nesie tiež nebezpečenstvo predčasného opotrebenia
predmetu leasingu, ako aj škód vzniknutých v dôsledku užívania či prevádzky predmetu
leasingu. Tieto udalosti nezbavujú LN povinnosti, ktoré mu VYPlývajú z leasingovej zmluvy: to
plati tiež o jeho povinnosti k úplnej amortizácii (splateniu) nákladov LP (viď § 1 a 6). Vety 2 a 3
neplatia v prípade, ak ku predčasnému opotrebeniu došlo následkom vady na predmete
leasingu a LN vznikli nároky z vád predmetu leasingu, ktoré riadne a včas uplatnil voči
dodávatelovi (porovnaj § 2),
2. Náhradné plnenia, ktoré obdržal LP na základe týchto udalosti, sa použuú na rekonštrukciu
(opravu) predmetu leasingu alebo zaobstaranie náhradného predmetu leasingu alebo sa
započítajú na platobné záväzky LN voči LP, ak bude leasingová zmluva ukončená.

§ 6 Leasingové splátky, úprava, spOsob Uhrady, zápočet, DPH:
1. Výška leasingových sptátox je uvedená v leasingovej zmluve. Pokiaľ sa konečná obstaráva-
cia cena predmetu leasingu H~i od kúpnej ceny uvedenej v objednávke (kúpnej zmluve
uzavretej s dodávateľom), tak sa o tento rozdiel upravia leasingové splátky. To isté plati, pokiar
k odovzdaniu a prevzatiu predmetu leasingu nedôjde do 90 dní potom, čo bude LP doručený
návrh LN na uzavretie leasingovej zmluvy a úroky sa na kapitálovom trhu do momentu
prevzatia predmetu leasingu LN zmenia o viac ako 1%. Pokiaľ by takáto úprava leasingových
splátok mala za následok neprimerané nadmerné zataženie LN alebo LP, má dotknutá
zmluvná strana právo odstúpi! od zmluvy.
2. Parametre leasingovej zmluvy sú kalkulované s ohradom na administratívne náklady, ktoré
LP vzniknú v súvislosti s plne automatizovaným inkasným systémom. Pokiar sa LN rozhodne
pre iný sposob platenia svojich záväzkov z leasingovej zmluvy, je povinný o tom informovať LP.
3. LN je povinný uhradi! LP všetky náklady súvisiace so zaobstaranim predmetu leasingu
a/alebo s realizáciou leasingovej zmluvy. LP je oprávnený o tieto náklady zvý~jt leasingové
splátky alalebo ich LN vyúčtovat, Ak nie je dohodnuté inak, sú všetky peňažné pohladávky'LP
splatné do 14 dni odo dňa vystavenia faktúry alebo ich vyúčtovania LN.
4. POkiaľ bude LN v omeškaní s úhradou leasingových splátok či iných platieb poora leasingo-
vej zmluvy, potom bude prijatá platba započítaná najskôr na úhradu naístarše] pohľadávky LP
voči LN a to najskôr na úroky z omeškania, ono, zmluvnú pokutu.
5. Ak sa zmení zákonná sadzba DPH, potom sa primerane zmenia aj parametre leasingovej
zmluvy (napr. výška leasingOvých splátok).
6. Pokia! je to dohodnuté v leasingove) zmluve, je LN povinný uhradi! LP jednorazový poplatok
za spracovanie leasinqovsj zmluvy alalebo mimoriadnu splátku kúpnej ceny predmetu
leasingu (akontáciu) a/alebo poplatok za užfvanie predmetu leasingu odo dňa jeho odovzdania
do dňa začiatku základnej doby leasingu.

§ 7 Užívanie predmetu leasingu, úhrada s tým spojených nákladov, opravy, povolenia:
1. LN sa zaväzuje užívaf predmet leasingu so starostlivosfou riadneho hospodára, výlučne k
dohodnutému účelu, udržiava! ho na vlastné náklady v riadnom a funkčnom stave, chráni! ho
pred prefaženim a zaistiŕ riadnu a odbornú údržbu a starostlivosť. Prevádzkové náklady a
náklady na údržbu vrátane nákladov na opravy a náhradné diely nesie LN.
2. lN sa zaväzuje, že predmet leasingu nevydá tretím osobám, ani dodávateľovi, ak sa lP a
LN výslovne nedohodnú inak. Tretím osobám mOže by! predmet leasingu prenechaný výlutne
za účelom vykonania údržby alebo opráv a len na nevyhnutný čas. LN nie je predovšetkým
oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu LP prenecnat predmet leasingu tretím OSObám do
užfvanía. Odopretie súhlasu neoprávňuje LN k odstúpeniu oo reasingovej zmluvy.
3. LN sa zaväzuje na svoje náklady obstarat všetky úradné a iné povolenia potrebné pre
užívanie predmetu leasingu a tieto udržovať v platnosti. LN je povinný dodržiavať všetky
všeobecne záväzné právne predpisy a odporúčania výrobcu, dodávatela, príp. LP, ktoré sa na
predmet leasingu alebo jeho užívanie vzťahujú.

§ 8 Oznamovacia povk1nost, ochrana vlastníctva:
1. LP je po celú dobu trvania leasingovej zmluvy výlutným vlastníkom predmetu leasingu.
Pokiaľ sa LP s LN výslovne nedohodne inak, nie je LN oprávnený robi! právne úkony týkajúce
sa predmetu leasingu.
2. LN nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu LP zmeniť oznámené
umiestnenie predmetu leasingu, ani vykonávať akékoľvek úpravy a zmeny predmetu leasingu.
Všetky zmeny predmetu leasingu prechádzajú do vlastníctva LP bez nároku LN na akékolvek
protip4nenie.
3. LN nesmie s predmetom leasingu nakladat tak, aby sa stal súčastou či pnslušenstvorn inej
veci.
4. LP alebo osoba ním poverená sú oprávnení v obvyklom pracovnom čase kontrolovať a
preverovať stav predmetu leasingu. K tomu je LN povinný poskytnú! im všetku potrebnú
súčinnosť. LN týmto splnomocňuje LP alebo ním poveren ú osobu k prístupu do priestorov,
kde sa nachádza predmet leasingu. LN je povinný na vvžíadanie LP označit predmet leasingu
na viditeľnom mieste ako vlastníctvo LP.
5. LN je povinný chránit predmet leasingu pred zásahmi tretích osčo. Ak budú tretfmi osobami
uplatňované práva k predmetu leasingu, je LN povinný túto skutočnost okamžite písomne
oznámi! LP a poskytnú! mu všetku potrebnú súčinnost. Táto skutočnos! nezbavuje LN
povinnosti riadne plati! leasingové splátky v dohodnutej výške (viď § 1). LN znáša v!ietky
náklady na opatrenia k odvráteniu zásahu (k zabráneniu prístupu) tretích osôb. To neplatí v
pripade, ak prlstup nariadíl LP.
6. LN je povinný bezodkladne oznámi! všetky hroziace alebo vzniknuté !ikody na predmete
leasingu ako aj skutočnosti, ktoré by mohli ma! negatfvny vplyv na predmet leasingu. LN je
predovšetkým povinný bezodkladne oznámiť hroziacu alebo začatú exekúciu na predmet
leasingu, dorutit LP zápisnicu o zriadení záložného práva k predmetu leasingu a oznámiť LP
meno a adresu, prfp. obchodné meno a sidlo veriteľa. na uspokojenie pohľadávky ktorého sa
exekúcia vykonáva, ako aj meno a sídlo súdneho exekútora povereného vykonanfm exekúcie.



Všeobecné leasingové podmienky
§9 Poistenie majetku, poistné plnenie a ostatné nálvedy:
1. Na pokrytie rizik, za ktOl'é zodpovedá LN v zmysle § 5 bod 1. musi byt uzavreté poistenie
rnaíetku- a to na cenu nového predmetu leasingu. Naklady na poistenie predmetu leasingu
znáša LN.
2. LN je oprávnený toto poistenie uzavrieť v poisťovni pod ra svojho výberu. Spoluúčast mOže
byt' dOhodnutá maximálne vo výfjke 25% obstarávacej ceny predmetu leasingu. maximálne
však 500,- EUR. LN je pO\linný bezodkladne po uzavretl poistenia predložil LP potvrdenie
poislovne o poistení predmetu leasingu v prospech LP, z ktoréhO bude vyplýval, že sú
poistené všetky riziká cocra § 5 bod 1 prvá veta, vý'$ka SpoluúčaSti a dalej skutočnost, že
cošlo k postúpeniu pohtadávok LN z poistnej zmluvy na LP v zmysle bodu 6 tohto paragrafu.
3. pokiar LN bezodkladne nepreukáže LP uzatvorenie poistenia podla bodu 1. a 2. tohto
paragrafu predložením potvrdenia o poistenI. je LP oprávnený, nie v$ak povinný. predmet
leasingu zahrnút na náklady LN do vlastného rámcového vecného poistenia majetku. Pritom
je pre káždý jednotlivý poistný pnoao dohodnutá spoluúčast vo výške 150,- EUR. Spoluúčasl
hradl LN.
4. Pokiar bude predmet leasingu zahrnutý do rámcového poistenia majetku coora bodu 3. je
poistné splatné dopredu za celY kalendárny rok, pokiar sa LP a LN nedohodnú inak. Výšku
poistného LP oznámi písomne LN. LN je však nadalej oprávnený predmet leasingu poistil
sam. Pokia! LN dodatočne predloži potvrdenie o poisteni vystavené voči LP v súlade s bodom
2. bude mu vrátené už uhradené poistné za obdobie od okamihu predloženia potvrdenia o
poisteni LP do konca kalendámeho roka. Pokiar nebude poistné pocra 1. vety včas uhradené,
mOže LP stanovil 14-dennú dodatočnú lehotu na jeho úhradu. Po márnom uplynutí tejto lehoty
môže LP okamžite ukončit zahrnutie predmetu leasingu do svojho rámcového poistenia
majetku, pokiaľ na to LN v oznámení o stanovenI dodatočnej lehoty na plnenie upozornil.
Pokiaľ LP ukončí zahrnutie predmetu leasingu do rámcového poistenia majetku, je LN povinný
co 3 týždl"lov od doručenia oznámenia o ukončení zahrnutia predmetu leasingu do rámcového
poistenia preukázať LP uzavretie poistenia na predmet leasingu, a to predložením potvrdenia
o poisteni podla bodu 1 a 2.
5. Na základe požiadavky LP je LN povinný do 3 týžd~O\I od ooručenía výzvy LP preukáza!
uzavretie poistenia na predmet leasingu pod ra bodov 1 a 2. LP mOže požadovať od LN
uzavretie vlastného poistenia na predmet leasingu oocra bodOV 1. a 2. aj počas trvania
leasingovej zmluvy. V takom prípade bude LN vrátené už uhradené poistné ooora bodu 4, veta
Stvrtá.
6. LN sa zaväzuje, že do 7 dní. odkedy uzavríe poistenie na predmet leasingu, postúpi všetky
svoje nároky z poistnej zmluvy, ako aj nároky voči pripadným pôvodcom škody na LP. LN Je
povinný toto postúpenie okamžite pisomne oznámif svoJej poistovni. Pakiar LP neoznámi LN.
že tieto nároky uplatni sam, je LN v prípade Skody povinný tieto nároky uplatnil vo vlastnom
mene a na vlastné náklady a požadovat akékofvek plnenie k rukám LP. Zmluvne stanovenú
spoluúčasŕ znáša v kažoom prípade LN.
7. S obdržanými poistnými alebo inými náhradnými plneniami naloží LP tak, že ich
v prfpadech, kedy dOjde k ukončeniu leasingovej zmluvy, započíta na svoje oonraoävky voči
LN a v pnpadocn uvedených v § 3 bod 2 a 3, v ktorých nedOjde k ukončeniu zmluvy, ich-
použije na rekonštrukciu (opravu) predmetu leasingu, prip. na obstaranie náhradného
predmetu leasingu.
8. Pokia( LN za poistovňu alebo za tretiu osobu nahradi LP skoou, je LP povinný vydat LN
náhradné plnenie, ktoré obdrží od postovne alebo tretej osoby. To neplatl v prípade, ak LP
bude mal voči LN pohladávku po splatnosti, potom le LP oprávnený prijaté plnenie započítat
na svoje pohfadávky voči LN. LP je tiež oprávnený prfpadné nároky voči tretim osobám
postúpil LN.
9. V ostatnom platia prflotené Všeobecné podmienky k vecnému poisteniu majetku, ktoré sú
sUčasfou leasingovei zmluvy. LN tYmto vyhlasuje, že sa s týmito podmienkami oboznámil a
zaväzure sa :ch ooornavar. Porusenie tYchto V~eobecnych podrruenok k vecnému poisteniu
sa oovazue za hrubé porušeníe leasmqovej zmluvy.
10. LN je povinný uzavnet vSetky dalšie poistenia, ktoré sú pre predmet leasingu obvyklé,
hlavne vsetky zákonné poistenia, ktoré sa na predmet leasingu vzťahujú (napr. zákonné
poistenie zodpovednosti za škodu). dalej poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
predmetom leasingu, pokiaľ táto povinnosť nevyplýva zo zákona a dalej všetky poistenia, k
uzavretiu ktorých LP vyzve LN. LN je povinný uzavnet poistenia pocta predchádzajúcej vety
na svoje náklady okamžite po prevzati predmetu leasingu (resp. po doručení písomnej výzvy
LP) a poistenie udržiavať v platnosti počas celej doby trvania zmluvy. Ustanovenia bodu 2, 6.
7 a 8 tohto paragrafu platia obdobne. LP je oprávnený dalej požadova! predloženie kópie
poistnej zmluvy a potvrdenie o úhrade porstného, V prlpade že LN neuzavríe poistenie podla
tohto bodu, je LP oprávnený tak urobil sám na náklady LN.

§ 10 Výmena predmetu leasingu:
1. Pokiar si LN želá výmenu premetu leasingu alebo jeho jednotlivých predmetov, musí O
výmenu požiadal LP minimálne 4 týždne pred požadovaným termínom výmeny. V žiadosti
musr byt uvedený presný popis predmetov výmeny ako aj k.úpna cena nových predmetov.
ktorú má zaplati! LP. LP s onracom na hospodárske hradisko rozhodne, či je výmena možná.
Pokiar chce LP V)imenu povoht, mOže opätovne preverit bonitu LN.
2. Pokiar LP súhlasi s požadovanou výmenou, zaste LN pripravený návrh dodatku k leasingo-
vej zmluve, v ktorom bude stanovená nová dohodnutá základná dOba leasingu a novo určené
leasingové splátky. Súhlas s podmienkami výmeny vyjadn LN tým, že LP doručí podpísaný
návrh dodatku k leasingovej zmluve. Ak LP prijme návrh na zmenu leasingovej zmluvy,
nadobúda zmena leasingovej zmluvy účinnost prvým dňom kalendárneho ~tvrtroku. ktorý
nasleduje po dni uzatvorenia dodatku. ktorým sa meni leasingová zmluva (príp. prvým dňom
nasledujúceho kalendárneno mesiaca, pokiar je dohodnutá mesačná splatnosl leasingových
splátOk), a to vo vztahu k vymeneným aj nevymeneným predmetom leasingu.
3. K momentu odovzdania nových predmetov leasingu je LN povinný predmety. ktoré rnaíú byt
vymenené, vrátit LP v súlade s ustanovemarni § 17 bod 2 až 6.
4. Pre reaazäcíu výmeny. ako aj pre zmeny leasingovej zmluvy platia rovnako tieto VLP.

§ 11 Výpoveď leasingovej zmkNy, predlfenie platnosti zmluvy:
1. LN je oprávnený leasingovú zmluvu kedykorvek vypovedaf ai bez udania dOvodu, a to
písomnou výpovedou s trojmesačnou výpovednou lehotou. LP týmto výslovne upozornuie LN
na danové riziká spojené s vypovedanim leasingovej zmluvy pred upfynutim základnej doby
leasingu. LP je oprávnený' leasingovú zmluvu vypovedal bez udania dôvoou najskOr ku koncu
základnej doby leasingu, a to písomnou výpovedou s trojmesačnou výpovednou lehotou.
Vypovedal je možné leasingovú zmluvu ako celok alalebo len vo vzťahu k jednotlivým
predmetom leasingu (poikiar predmet leasingu tvori viac samostatných vecij. Pokiar dOjde k
výpovedileasingovej zmluvy len vo vztahu k jednotlivým predmetom, zníži sa primerane výška
leasingových splátok a k ukončeniu leasingovej zmluvy dOjde len vo vzťahu k jednotlivým
predmetom leasingu.
2. V prfpade predčasného vypovedania leasingovej zmluvy zo strany LN je LN povinný do
uplynutia výpovednej lehoty uhradil LP záverečnú splátku poora vyúčtovania LP, ktorou sa
zabezpečí úplná amortizácia (splatenie) nákladov LP. Záverečná splátka zahŕňa celkovú
hodnotu neuhradených leasingových splátok do konca základnej doby leasingu a príp.
garantovanú zostatkovú hodnotu predmetu leasingu, znfž.enú o úroky a náklady. ktoré LP
u~etrll predčasným ukončením leasingovej zmluvy.
3. Pokiar nebude leasingová zmluva vypovedaná. ku koncu dohodnutej doby leasingu.
predlžuje sa platnost leasingovej zmluvy (doba leasingu) automaticky o 6 mesiacov. a to
opakovane. Zmluvu potom mOže LP ar LN vypovedaf s 3-mesačnou výpovednou lehotou ku
koncu predlženej doby platnosti leasingovej zmluvy. Pn predlženl dohodnutej doby leasingu je
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LN naďalej povinný hradi! dohodnuté leasingové splátky. ako aj ďalšie platby stanovené
leasingovou zmluvou.
4. Pokia! bude leasingová zmluva vypovedaná, je LN povinný vrátil predmet leasingu LP v den
ukončenia leasingovej zmluvy, ak sa LP a LN výslovne nedohodnú na prevode vlastníctva
predmetu leasingu v prospech LN. Pre vrátenie predmetu leasingu platia ustanovenia § 17
bod 2 až 6.
5. výpoveď' musí mat písomnú formu a nadobúda účinnost jej doručením druhej zmluvnej
strane.

§ 12 Úmrtie LN:
pokiar zomrie LN (fyzická osoba), zmluva nekončl, ale dedičia sú oprávnení zmluvu kedykol'Vek
písomne vypovadaf ku koncu štvrťroka (prfp. kalendámeho mesiaca, ak sú leasingové splátky
platené mesačne). Pre vypovedanie leasinQO\lej zmluvy platia primerane ustanovenia § 11.

§ 13 Totálna $koda na predmete leasingu, odcudzenie predmetu leasingu, iné škodné
udalosti v zmysle § 5 _ 1:
1. AA dOjde k udalosti uvedenej v § 5 bod t, je LN povinný o tom Okamžite pisomne infOl'ffiova! LR.
2. V prípade totálnej äkody, zničenia, straty alebo odcudzeniu predmetu leasingu je LP
oprávnený od zmluvy odstúpil, a to do 3 týždnov odo dna, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie.
Pokiat predmet leasingu tvori viac samostatných veci a k udalosti podla predchádzajúcej vety
dOjde len vo vzťahu k niektorým veciam, je možné od zmluvy odstúpit len vo vztahu k týmto
veciam. Pokiar LP neuplatní svoje právo odstúpiť od zmluvy, je povinný na náklady LN
obstaral náhradný predmet leasingu alalebo LN poveril, aby na svoje náklady obstaral
náhradný predmet leasinqu, Tým nie Je dotknuté ustanovenie § 5, bod l, veta tretia. pokiar
predmet leasingu obstarava LP, je oprávnený požadoval, aby mu LN vopred poskytol zálohu
na obstaranie predmetu leasingu vo výške celej cbstarávace] ceny nového predmetu leasingu.
Pakiar LN odmietne poskytnúť LP zálohu na obstaranie nového predmetu leasingu a/aleco
pokial LN odmietne obstarať nánradný predmet leasingu sám. Je LP oprávnený od leasingovej
zmluvy odstúpit
3. V prfpade poškodenia alebo predčasného opotrebenia predmetu leasingu - s výnimkou
totálnej äkody na predmete leasingu oocra bodu 2 tohto paragrafu je LN podla svojej voľby: -
povinný nechať predmet leasingu na svoje náklady prostredníctvom výrobcu alebo autorizo-
vanéno servisu opraviť a uviesť ho do stavu predpokladaného zmluvou a/alebo - oprávnený od
zmluvy odstúpi!. LN je povinný svoje právo na odstúpenie od leasingovej zmluvy uplatnil
najneskOr v oznámeni poora bodu 1 tohto paragratu.K prevedeniu opravy musí dOjst okamžite
potom, čo nast ••• e škoda. AA nebude LP preukázané prevedenie opravy v ienote 4 týždňov
potom, ako nastala škoda, je LP oprávnený od zmluvy Odstúpiť.
4. Pokial dOjde z dOvodov uvedených v tomto paragrafe k predčasnému ukončeniu zmluvy.
napr. k Odstúpeniu od zmluvy zo strany LN alebo LP (a to aj vo vzťahu len k niektorým
predmetom leasingu), má LP voči LN nároky pocta § 1 7.
S. Náklady na obstaranie náhradného predmetu leasingu. resp. na opravu predmetu leasingu
cecra bodu 2 a 3 nenesie LN do ~ky. do ktorej budú uhradené z poistného plnenia, čl z mýcb
náhrad prijatých od tretích OSOb.

§ 14 Odstúpenie od leasingovej zmluvy zo strany LP:
1. LP má právo ocstúptt od leasingovej zmluvy. ak nebude predmet leasingu z dôvodu, ktorý
nezavinil LP, dodaný LN do 8 týždňov od uzatvorenia leasingovOj zmluvy. LP je povinný
bezodkladne informoval LN o tom, že predmet leasingu nemOže byl dodaný z dOvodu jeho
nedostupnosti alebo z inéhO dOvodu na strane dodávatela. LN je povinný nahradil LP už
vynaložené náklady. LP sa zavázuje LN bezodkladne vrát~ už poskytnuté plnenia po odpočíta-
ní nákladov vynaložených zo strany LP.
2. Pokiar po uzavreti leasingovej zmluvy bude zrejmé. ze nárok LP na protiplnenie je ohrozený
z dOvodu platobnej neschopnosti LN či 1. dOvodu znoršeoia ekonomickej situácie LN. je LP
oprávnený od leasmqovei zmluvy odstúpil, pokiaí LN v primeranej lehote neposkytne LP
dostatočnú zábezpeku na platby, ktoré má LN uhradil ooora leasingovej zmluvy. Pokiar LP
odstúpi od leasingovej zmluvy z tohto dOvodu, je LN povinný nahradif LP aj spósobenu škodu
a náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.
3. LP mOže z dOvodov uvedených v tomto paragrafe ocstuort od zmluvy vo vzťahu ku vSetkým
predmetom leasingu a/alebo len k niektorým.

§ 15 DOsledky omeškania LN:
1. Pokiar bude LN v omeškaní s platenim peňažných pontadávok podľa leasmqove] zmluvy
a/alebo ich časti, je LP oprávnený poveriť externú spoločnosť na ich vymáhanie. LN je potom
povinný nahradi! LP všetky náklady spojené s vymáhaním peňažných pohtadávok a Iných
povinnosti vyplývajúcich LN z leasingovej zmluvy. Tieto náklady spojené s uplatnením
pohľadávky sa považujú za príslušenstvo pohíadávky v zmysle platných právnych predpisov.
2. LP je oprávnený požadoval od LN úrok z orneškarua vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý
den orneäkama a taktiež úhradu administratívneho poplatku vyplyvajúceho z upornienkovacie-
ho procesu. Vý~ka tohto poplatku sa riadi platným cenn/kom LP zverejneným na web stránke
spoločnosti www~grenke.sk. LN výslovne prehlasuje, že bol oboznámený s výškou
poptatkuJkov vyplývajúcich z upomenkovacíeno procesu.
3. AI< bude LN v omeškaoí s úhradou leasingO\lej splátky alalebo akejkorvek inej penažnei
pohfadávky podta leasingovej zmluvy viac ako 30 dni, LP je oprávnený od leasingovej zmluvy
odstúpil. V prípade odstúpenia LP od leasingovej zmluvy z dOvodu omeškania LN, je LN
povinný nanradít LP aj spOsobenú škodu a náklady suvts.ace s odstúpením od zmluvy.

§ 16 Oal!ie dOvody na odstúpenie od leasingovej zmluvy zo strany LP:
t. LP je oprávnený od leastnqovei zmluvy odstúpif v prípade porušenia povinnosti vyplývajúcej
LN z § 4 bod 2 alalebo v pripade porušenia povinnosti ooora § 9, bod 6, veta prvá.
2. LP je oprávnený odstúpil od leasingovej zmluvy aj vtedy, pokiar LN pri uzatváraní leasingo-
vej zmluvy poskytol nesprávne informácie alebo zarntčal podstatné skutočnosti. To isté plat!
najmä. v prlpade, ak LN napriek upozorneniu LP poru~uje základné povinnosti vyplývajúce mu
z leasingO\lej zmluvy alebo ak v stanovené] dodatočnej primeranej lehote neodstráni následky
podstatného porušerua svojich povmnosn alebO nevyhovie žiadosti PL na uzavretie alebo
preukázanie vlastného vecného poistenia (viď § 9 bod 5 a 10) aj napriek slanoveniu dodatoč-
nej primeranej lehoty.
3. Práva podta predchádzajúceho bodu má LP tiež vtedy. ak na strane LN alebo niektorého z
jeho ručuerov nastanú také skutočnosti, ktoré ohrozujú alebo sfážujú presadenie práv LP tak,
že od LP nemožno spravodlivo požadovat, aby nadalej zotrval v zmluvnom vzťahu s LN. To
plati tiež v prípade. pokiar LN alebo íeno ručitel premiestni svoje bydlisko alebo sídlo mimo
územia SR.
4. LP je oprávnený od zmluvy odstúpif tiež v prlpade, ak bude podaný návrh na vyhlásenie
konkurzu na majetok LN príp. na povolenie reštrukturalizácie LN a/alebo v pr/pade, ak bude
rozhodnuté o likvidácii LN a/aleoo v prípade. že u LN - fyzickej osoby dOjde k obmedzeniu či
strate spOsobilosti na právne úkony.
S. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť jeho doručením
druhej zmluvnej strane.
6. V prlpade odstúpenia LP od leasingovej zmluvy z dOvodu porušenia povinnosti zo strany LN
je LN povinný nahradit LP aj spOsobenú škodu a náklady súvisiace s odstúpením od zmluvy.

§ 17 DOsledky mimoriadneho predčasného Ukončenia leasingovej zmluvy, vrátenie
predmetu leasingu:
1. Pokiar dOjde k zániku leasingovej zmluvy z dOvodu odstúpenia LP alebo z covodov uvedených
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v § 13 - uv. mimoriadne predčasné ukončenie zmluvy (a to i vo vztahu iba k niektorým
predmetom leasingu). vzniká LP nárok. aby mu LN uhradil sumu v celkovej výäke neuhrads-
ných leasingových splátok do konca dohoonutej doby leasingu. ktorá predstavuje náhradu
škocv spósobenej LP zo strany LN a taktiež zostatkovú cenu predmetu/ov leasingu určeou LP
v čase odstúpenia od leasingovej zmluvy. ak LN predmeVy leasingu ani po predošlé] výzve LP
nevniti. LP je oprávnený túto sumu zníži! o úroky a náklady. ktoré ušetrtl predčasným
ukončenlm leasingovej zmluvy. LP ďalej túto sumu zníži Ovšetky prípadné poistné plnenia či iné
prijaté náhrady (§ 9 bod 7 a 8). Nárok LP je splatný ku dňu ukončenia leasingovej zmluvy.
2. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, ku dňu ukončenia zmluvy stráca LN právo drža! predmet
leasingu a je povinný predmet leasingu bezodkladne na vlastné náklady a nebezpečenstvo
vrátiť LP. Predmet leasingu musí byt vrátený v sídle LP uvedenom v leasingovej zmluve. pokiaf
LP neurčl iné miesto. Pokiar LN predmet leasingu bezodkladne nevráti, je LP oprávnený. avšak
nie povinný, necha! predmet leasingu odobra! LN na náklady a nebezpečenstvo LN.
3. S výnimkou prípadov predčasného ukončenia zmluvy uvedených v § 13 bod 2 a 3 sa
predmet leasingu musf pri vrátení nachádzať v riadnom. funkčnom stave, ktorý zodpovedá
stavu predmetu leasingu pri jeho prevzatí LN s ohľadom na opotrebenie vyplývajúce z bežného
užívania predmetu leasingu v súlade s leasingovou zmluvou. Pokiar sa predmet leasingu v
takomto stave nenachádza. je LP oprávnený necha! uvies! predmet leasingu na náklady LN do
funkčného, leasingovej zmluve zodpovedajúceho stavu.
4. Pokiar nebude predmet leasingu vrátený v stave zodpovedajúcom [eno obvyklému užfvaniu
a výnos z predaja predmetu leasingu bude nižš! ako by bol výnos z predaja predmetu leasingu
vráteného v stave zodpovedajúcom tejto zmluve, je LN povinný uhradiť LP zmluvnú pokutu vo
výäke tohto rozdielu; nárok LP na náhradu škody tým nie je dotknutý.
5. Ak sa LN dostane do omeškania s vrátením predmetu leasingu, je povinný zaplati! LP
zmluvnú pokutu vo výške 1/30 mesačnej leasingovej splátky za každý deň omeškania, ako aj
náhradu škody v plnej výške. Pokiar je LN v omeškaru s vrátením predmetu leasinqu, je LP
oprávnený od LN požadova! úhradu nákladov na odobratie predmetu leasingu a náhradu
škody, ktorá LP v dOsledku omeškania vznikne. a to popri pripadnom nároku na zaplalenie
zmluvnej pokuty.
6. Pokiaľ LP určil LN dodatočnú lehotu na vrátenie predmetu leasingu s upozornením, že po
uplynutltejto lehoty odmietne prevzatie predmetu leasingu a bude požadova! náhradu škocv.
je oprávnený ako súčast äkody uplatni! aktuálnu hodnotu, aku by predmet leasingu mal v stave
zodpovedajúcom zmluve po uplynuti tejto dodatočnej lehoty. V čase od ukončenia zmluvy po
uplynutie dodatočnej lehoty má LP práva podla bodu 5.
7. Pokiaí dOjde k zániku zmluvy inak než jej splnením. napr. z dôvodu odstúpenia od zmluvy
(napr. pod ra §13, 14, 15 alebo 16), riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán leasingovou
zmluvou, najmä ustanoveniami tohto paragrafu. Pokia( nie je výslovne dohodnuté inak.
zmluvné strany nie sú povinné si navzájom vraca! už poskytnuté plnenia. naimä LN nemá nárok
na vrátenie už uhradených leasingových splátok či iných platieb podľa leasingovej zmluvy.
Povinnosť LN plne amornzovat (splati1) LP celkové náklady súvisiace so zaobstaranim
predmetu leasingu a s realizáciou leasingovej zmluvy (ako aj kalkulovaný zisk) ooora § t tým nie
je dotknutá. Toto ustanovenie platí aj pre prípad, ak by leasingová zmluva bola vyhlásená za
neplatnú.

§ 18 Poplatky, dane, odvody:
v~tky poplatky. dane, odvody a iné zafaženia, ktoré súvisia s vlastníctvom či užívaním
predmetu leasingu. znáša LN. Pokiar sa predmet leasingu nachádza v uživaní LN. LN
zodpovedá za väetky škody spôsobené tretim osobám v súvislosti s ínštalácíou, prevádzkou
alebo u1ívaním predmetu leasingu a znáša všetky poplatky a sankcie, ktoré si v tejto súvislosti
uplatnia tretie osoby vrátane Státnych inštitúcií,

§ 19 Prevod práva povinnosti, zápočet, zádržné právo:
1, LP je oprávnený previesť za účelom refinancovania na osobu poskytujúcu refinancovanie,
všetky práva a povinnosti z tejto zmluvy alebo jednotlivé práva. Prevod nesmie mat za
následok žiadne právne či hospodárske nevýhody pre LN. Ak bude osoba poskytujuca
refinancovanie LN informovat o uskutočnenom prevode, je 1.N povinný oznámenie o prevode
potvrdi! a zasla! osobe poskytujúcej refinancovanie spä! do 10 dni od jeho pniatia. LP je
oprávnený informovať osobu poskytujúcu refinancovanie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa
týkaju zmluvy aj LN. LP je tiež oprávnený odovzdal osobe posky1ujúcej refinancovanie údaje
týkajúce sa LN (vrátane osobných údajov).
2. K zalstenlu osoby poskytujúcej refinancovanie je dojednaná nasledujúce: Ak bude osoba
poskytujúca refinancovanie oprávnená predmet leasingu zhodnotiť prenájmom, je LN povinný
na vyžiadanie osoby poskytujúcej refinancovanie nanovo uzavrieť leasingovú zmluvu za
rovnakých podmienok a pri zachovaní dosiahnutého stavu priebehu zmluvy, a to s osobou
poskytujúcou refinancovanie alalebo s jej určenou dcérskou spoločnosťou. LN nesmie mat v
dôsledku toho horšie právne a hospodárske postavenie, aké by mal. pokiaľ by trvala
existujúca zmluva. Predpokladom pre postup pocta tohto odseku je predchádzaiúci písomný
súhlas LP.
3. LN je oprávnený previest, postúpi! či zastavít svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy len s
predchádzajúcim plsomným súhlasom LP.
4. LN môže započíta! proti pohľadávkam LP vyplývajúcim zo zmluvy len svoje vlastné, súdom
priznané pohradávky voči LP. Zádržné právo môže LN uplatni! len v prípade. pokiar to
vyslovene umožňuje táto zmluva.

§ 20 Nahliadnutie do úftoynej uzávierky, informácie:
Ak je obstarávacia cena predmetu leasingu vyššia než 40.000,' EUR, je LN povinný LP, prtp.
osobe vykonávajúcej refinancovanie odovzdať k dOvemému nahliadnutiu riadnu účtovnú
závierku vrátane správy o podnikateľskej činnosti. správy audítora a výročnej správy a na
žiados! im poskytnú! ďalšie informácie a doklady týkajúce sa majetkových pomerov LN.

§21 Zmena sídla alebo bydliska
LN je povinný bezodkladne infonmova! LP o zmene svojho sídla alebO bydliska. ako aj iných
údajov uvedených v zmluve. To isté plati aj pre zmenu bydliska, či iných údajov ručiteľov LN.

§ 22 Ustanovenia k ochrane osobných údajov
LP prehlasuje, že si je plne vedomy skutočnosti, ze osobné údaje a ich ochrana patrí medzi
neodcudziterné práva LN, ktoré sú vyjadrené v zákone Č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zneni (ďalej len "Zákon") a
zaväzuje sa, že bude toto neodcudzitefné právo LN ctit tak, aby sa vyhovelo Zákonu a rovnako
aj osobitným právnym predpisom, a že urobi všetky technické a právne opatrenia k tomu, aby
Zákonom a osobitnými pnivnymi predpismi chránené záujmy LN boli naplnené. LN týmto berie
na vedomie skutočnost, že LP v zmysle znenia § 10 ods. 2 a ods. 3 plsm. b) Zákona vyplýva
oprávnenie spracliva! osobné údaje bez predošlého súhlasu dotknutej osoby. LP je zároveň
oprávnený spracúvaf osobné údaje počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmenej však počas doby plnenia účelu spracovania osobných údajov. Práva LN
ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Zákon, najma v ustanovenf
§ 28 až § 30 Zákona. LN svojim podpisom potvrdzuje. že osobné udaje a iné údaje uvedené v
zmluvnej dokumentácii poskytol LP v zmysle osobitných právnych predpisov dobrovoľne, LP
v súlade s § 15 Zákona týmto v rámci informačnej povinnosti informuje LN o skutočnosti, že
iníorrnácie o prevádZkovatefovi, učete a podmienkach spracovávania osobných údajov, ako aj
zoznam sprostredkovaterov a tretích osôb, ktorým mOžu by! osobné údaje LN sprlstupnené,
sú zverejnené a sprístupnené v prístušnýcn dokumentoch nachádzajúcich sa na internetovej
stránke lP www.grenke.sk v sekcii Pre zákazníkov/Dokumenty na stiahnutie. LN prehlasuje,

14SK1
že si je tejto skutočnosti vedomý a zároveň súhlasi s cezhraničným prenosom osobných
údajov do Spolkovej republiky Nemecko. v ktorej sa nachádza SídlO materskej spoločnosti LP
GRENKELEASING AG.

§ 23 Záverečné ustanovenia:
1. Zmluvu je možné doplňat, menif či rušlt len formou písomných dodatkov podpísaných
oboma zmluvnými stranami.
2. Právne vzťahy zmluvou neupravené sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä
obchodným zákonníkom.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že majetkové spory vzniknuté v súvistostí s touto zmluvou,
vrátane sporov o jej platnost, výklad alebo zrušenie budú rozhodované poora platného práva
SR v rozhodcovskom konanf, a to rozhodcom zapísanýrn v zozname rozhodcov vedenom pri
Asociácii leasingových spoločnosti SR ku dňu podania žaloby, ktorého zvoli žalobca. V
rozhodcovskom konaní bude postupované podľa procesných zásad rozhodcovského konania
vypracovanými Asociáciou leasingových spoločnosti SA. Rozhodcovský rozsudok je pre obe
strany záväzný a konečný a vyhlasujú, že sa podrobia jeho výkonu. O námietke voči rozhodco-
vi rozhoduje generálny tajomnfk Asociácie leasingových spoločností SR. LP Je oprávnený
domáhať sa rozhodnutia sporu aj na všeobecnom súde. V takom prípade sa podaním žaloby
na všeooecný súd rušr platnos! rozhodcovskej doložky pre tento konkrétny spor.
4. Pre doručovanie všetkýcn pisomnostl. ktoré budú adresované LN (vrátane prípadnei
výpovede či oostúperual. piati domnienka náhradného doručenia v zmysle § 48 Občianskeho
suoneno poriadku.

Prehlásenie o ručltelskom záväzku
k žiadosti č.:

Pán/pani

Dátum narodenia

Rod'" číslo

'!Iva" bydlisko

(ďalej označovaný ako "ručiter ")
Ručiter v zmysle ustanovenia § 303 a nasl. slovenského Obchodného zákonnIka týmto
neodvolateCne a záväzne vyhlasuje, že v pripade, ak LN nezaplatf veriterovi riadne a včas
akúkoľvek Leasínqovú splátku alebo jej čas! ako aj akékolvek ďalSie pohtadávky vyplývajúce
z Leasingovej zmluvy vrátane pohľadávok súvisiacich alebo vzniknutých z predčasného
ukončenia Leasingovej zmluvy (dalej len .Ponraoävka') alebo aj pohradavku vzniknutú v
buducnosf z alebo na základe Leasínqove] zmluvy (ďalej len .suocca pohradavka"), zaplati za
LN Pohladávku alebo budúcu pohladávku vertteroví ručiter. Veriter týmto ručiteŕský záväzok
ručitefa prijima.
Ručiter súhlasí s tým. že veriter bude oprávnený vyzval ručueta na zaplatenie Pohtadavky,
resp. Budúcej pobľadávky za LN okamžite 1:>0 tom. ako LN nezaplatil splatnú Pohtadávku
alebo Buducu ponradávku ani na základe predchádzajúcej výzvy veritera adresovanej
Leasingovému ná;omcovi na zaplatenie, a to v lehote určenej veriteľom. Ručiter sa týmto
zaväzuje po obdržaní písomnej výzvy veritera zaplati! veriteľovi LN nezaplatenú Pohľadávku
alebo Budúcu pontadávku, a to v lehote a v prospech účtu, ktoré budú uvedené v tejto výzve.
Ručiteľ sa zaväzuje oznámiť bez zbytočného odkladu veriteľovi všetky okolnosti. ktoré by
mohli podstatne ovplyvni! jeho schopnos! splni! jeho ručítelský záväzok na základe tejto
dohody.
Čiastočným plnením záväzku ručiteľa sa rozsah ručenia podľa tejto dohody neznižuje. Rutitef
vyhlasuje. že sa oboznámil s obsahom Leasingovej zmluvy a je mu známy jej obsah vrátane
výSky záväzkov LN.
Ručiterský záväzok ručitela prevzatý na základe tejto dOhody je platný a ÚČinný do úplného
zaplatenia všetkých Ponľadávok a Budúcich pohradavok.
Veri tel' doručuje ručiteroví písomnosti na adresu uvedeno v tejto dohode o ručern alebo na inú
adresu na doručovanie, ktorú ručiteľ veriteľovi oznámil písomne.
Písomnost sa považuje za doručenú ručiteľovi v deň, ked sa písomnost dostane do sféry jeho
dispozfcie, pokiaľ nie je preukäzaný iný deň. V pripade, že ručiter odmietne prevzia! coručova-
nú pfsomnost, považuje sa písomnost za doručen ú v deň odmietnutia. Ak sa písomnost vráti
veriterovi ako nedoručená. považuje sa zásielka za doručen ú uplynutím 3. (tretieho) kalendár-
neho dňa odo dňa podania na poštovú alebo kuriérnu prepravu. Každá zmena, doplnenie tejto
dohody atebo dohoda o zrušení záväzku ručiteľa vytaduje k nadobudnutiu platnosti písomnú
formu.
Táto dohoda bola vyhotovená v dvoch (2) oriqinátoch, pre každého účastníka po Jednom.
Ručiter prehlasuje. že svoj ručitsľský záväzok na základe lejto dohody prevzal slobodne, určite
a vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. pričom obaja účastníci si obsah
tejto dOhody prečítali. jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom. ju vlastnoručne
podpisaIi.
Táto dOhoda o ručení a z nej vyplývajúce záväzky a povinnosti sa riadia slovenským právom.
Väetky spory vyplývajúce z tejto dohody sa budú rtešít prednostne vzájomnou dohodou medzi
účastníkmi tejto dohody. Až v prípade, že takáto dohoda nebude uzatvorená, bude takýto
spor predložený na konečné rozhodnutie vecne a miestne prlslušnému súdu v Slovenskej
republike.
Ručiter svojím podpisom potvrdzuje, že osobná udaje a iné udaje uvedené v zmluvnej
dokumentácii poskytol veritelovi v zmysle osobitných právnych predpisov dobrovorne.
Zároveň berie na vedomie skutočnost, že vertterovt v zmysle znenia § 10 ods. 2 a ods. 3 písm.
b) Zákona o ochrane osobných údajov vyplýva oprávnenie spracúvat osobné údaje bez
predošlérto súhlasu dotknutej osoby. Veriter je oprávnený spracuvat osobné údaje počas
doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmenej však počas doby
plnenia účelu spracovania osobných údajov. Ručiter svojim podpisom súhlasí s cezhraničným
prenosom osobných údajov do Spolkovej republiky Nemecko, v ktore) sa nachádza sídlo
materskej spoločnosti veritera GRENKELEASING AG. Informácie o prevádzkovateľovi, účele a
podmienkach spracovávania osobných údajov, ako aj zoznam sprostredkovateľov a tretieh
oSOb, ktorým mOžu byt osobné údaje veritera sprístupnené sú zverejnené a sprístupnené v
prfslu~nych dokumentoch nachádzajúcich sa na internetovej stránke veriteľa.

Podpi._ra

v d/la

GRENKELEASING s.r.o.



Všeobecné podmienky k vecnému poisteniu

~ A. V_cná časf
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1. Pokiaľ je predmet leasingu zahrnutý do rámcového vecného poistenia leasingového
prenajlmatela (dalej len "LP") podla § 9 bod 3 Všeooecných leasingových podmienok (dalej
len "VLP"). platia nasledovné ustanovenia.

2. Poistné plnenia sú vo všeobecnosti určené na krytie nákladov na uvedenie predmetu do
pôvodného stavu, resp. na poskytnutie rovnocennej náhrady za predmet v pripade $kody.
a to na základe hodnoty predmetu v čase vzniku škody, Poistné krytie sa preto neposkytuje
podla pravidla "nové za staré".

3. Poistenie vo všeobecnosti poskytuje subsidiárnu poistnú ochranu, t.j. poskytuje ochranu
iba v prlpadoch. ked poistné krytie nie je poskytnuté z inych zdrojov.

4. Spoluúčast, ktorú hradí nájomca, predstavuje maximálnu sumu vo výške 150,- eur na
poistnú udalost

B. Poistné škody a riziká, vylúčenie zodpovednosti

1. Poisťovňa poskytne poistné plnenie (odškodnenie) za vecné škody na porstených veciach.
ktoré boli spôsobené v dôsledku udalosti, ktoré nemohol LN včas predvídať a za škody, ktoré
vznikli v dOsledku krádeže poistených vecI, krádeže vlámaním, lúpeže alebo rabovanie.

skcca je nepredvídateľná, ak ani poistník ani jeho zástupcovia ju nepredvídali včas alebo by
ju neboli schopní predvídaf ani pri zachovani odbornej spOsobilosti, ktorá je potrebná
na prácu vykonávanú v danom odvetvi; v tejto súvislosti sa za škodlivú považuje iba
hruba nedbalosf, pričom táto oprávňuje poistovatera znížif svoje plnenie úmerne
podla zavinenia poistníka.

Poistné plnenie bude poskytnuté za poškodeoie alebo zničenie (vecné ~kody) poístenýcn vecí
predovšetkým následkom:
a) nadmerného zataženía, indukcie, skratu:
b) požiaru, blesku. výbuchu alebo implózie (vrátane škôd spôsobenýcn hasenim,

strhnutlm. vypratanim alebo stratou veci pri týchto udalostiach);
c) vody. vlhkosti. záplav;
d) úmyslu tretIch osôb, saootäže, vandalizmu:
~ vy$$ej moci;
g) konštrukčnej, materiálovej alebo výrobnej chyby.

2. za elektronické súčasti (súčiastky) poistenej veci sa odškodnenie poskytne len v pripade,
ak poistené riziko preukázaterne pôsobilo zvonku na poškodenú sučíastku (pri opravách ide
zvytajne o vymenitefnú súčíastkul alebo na celú poistenú vec. PokiaI nie je možné dokázať
túto skutočnos!, postačuje pravdepodobnost. ie škoda bola spôsobená pčsoberum
poisteného rizika zvonka. Odškodnenie sa poskytne aj za následné škody na iných
vymeniteľných súčiastkach.

3. pokiar níe je dohodnuté inak. poslkytne poisťovňa náhradu $kody za poškodenie
e(ektr6niek Znapr. obrazovky, vysokofrekvenčnej trubice, rontqenu. laseru) a za poškodenie
nosiča obrazu (napr. selénové valce) spôsobené len:
a) požiarom. bleskom. explóziou a len v takom rozsahu, v akom tieto riziká môžu byt pokryté
poistenfm pre prípad požiaru;
b) krádežou vlámaním, rabovaním a vandaltzrnorn, a len v takom rozsahu. v akom tieto riziká
móžu by! pokryté poistenlm pre prípad krádeže vlámaním:
c) vodou z vodovodu a len v takom rozsahu, v akom tieto riziká môžu byt pokryté poistenlm
proti vode z vodovodu.
Bod 4 a 5 zostávajú nedotknuté.

4. Poisťovňa bez ohľadu na spolupôsobiace prlčiny vzniku škody nenahradl škody
spôsobené:
a) spôsobené úmyselným konaním LN;
b) vojnovými udalostami akéhokolvek druhu alebo vnútornými nepokojmi;
c) jadrovou energiou;
d) riadnym alebo predčasným prevádzkovým opotrebením alebo starnutím (únavou
materiálu); za následné škody na iných vymeníternýcn súčiastkach sa však odškodnenie
poskytne.
Bod 2 týmto zostáva nedotknutý.

5. pokiar nemožno jednoznačne preukáza! príčinu podla bodu 4b) - dl. postačuje
pravdepodobnosť. že škoda bola spOsobená jednou z týchto príčin.

C. Poistené vecVnepoistené veci

1. Poistenie sa vzťahuje na nasledujúce v leasingovej zmluve uvedené:
a) zariadenia a prístroje informačnej, komunikačnej a zdravotníckej techniky:
b) iné elektrotechnické alebo elektronické zariadenia a pristroje:
cl strojové zariadenia a iné technické zariadenia domáce; techniky, zariadenia tažoonei,
prepravnej resp. transportneí techniky a zariadenia pre remeselnikov:
d) kancelárske zariadenia;
e) softvér a súvisiace pnslešenstvo.

2. Pokiar nie je dohodnuté inak. sú dáta (etektronicky spracovaterné infonmácie) poistené len
v pripade, ak sú nevyhnutne potrebné pre základné funkcie poistenej veci (systémové
programové dáta z prevádzkového systému alebo porovnaterné dáta).

3. Veci v motorových vozidlách sú z dOvodu zvýšeného rizika krádeže poistené iba v prfpade,
ak sú pevne vstavané alebo pri opustení vozidla sa nachádzajú v uzavretej priehradke alebo
v batožinovom priestore vozidla, kde nie sú viditerné a vozidlo je riadne uzamknuté.

4. Poistenie sa nevztahuje na:
a) pohonné látky, pomocný a prevádzkový materiál, spotrebný materiál a pracovné
prostriedky, napr. vývoikovú kvapalinu, tekuté látky, farby do tlačiarni, tonery, chladiace
kvapaliny. hasiace prístroje a prostriedky, filmy, farbiace pásky, obrazové a zvukové nosiče,
kombinácie fólif, preparované papiere, nosiče pfsomností. rasterové kcíúče. pipety, výmenné
kyvety, reagenčné banky;
b) náradie akéhokol\lek druhu vrátane jeho príslušenstva, napr. vŕtačka, fréza, vrtáky, brúsne
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kotúče;
c) iné diely (súčiastky), ktoré musia by( obvykle počas životnosti poistených veci viackrát
vymenené. napr. poistky, svetelné zdroje. nabfjatelné batérte, filtre a ich časti;
d) údržbu a servis.
Náklady, ktoré zvyčajne vznikajú v rámci údrtby a servisu nie sú predmetom poistenia: ide
najmä o náklady na výmenu stavebných časti. stavebných prvkov a stavebných dielov, pokiaľ
neboli tieto náklady vynaložené v dOsledku vonkajších vplyvov preukázaterne pôsobiacich na
poistenú vec.
Predmetom údržby a servisu v zmysle tohto ustanovenia sú nasledovné činnosti:

kontrola bezpečnosti.
preventfvna údržba,
odstránenie závad vzniknutých v dOsledku starnutia (únavy materiálu),
odstránenie škôd vzniknutých bežnou prevádzkou bez pôsobenia vonkajšich vplyvov.

D. Miesto poistenia

Pre veci stacionárne umiestnené v súlade so zmluvou platí miesto umiestnenia určené v
leasingovej zmluve ako miesto poistenia, pokiar nebolo dohodnuté inak. Inak platí poistenie
celosvetovo.

E. Poistná udalosflnáležitosti hlásenia o $kode

1. LN je povinný okamžite po tom, ako sa o vzniku škody dozvie, oznámit škodovú udalost
LP prostredníctvom priloženého hlásenia o škode. Na oznámenie škody sa použije formulár
na ohlásenie poistnej udalosti, ktorý je možné kedykoľvek vy:!iada! od spoločnosti GRENKE.

2. Hlásenie o škode musí obsahovať:
meno a adresu LN,
číslo leasingovej zmluvy.
miesto a čas Skodovej udalosti,
dataílný popis škodove] udalosti.
počet poškodenýcn predmetov leasingu,
presný popis jednotlivých predmetov leasingu,
spôsob a druh poškodenia,

a) pri čiastkových škodách: predbežné náklady na opravu poškodeného predmetu leasingu:
b) pri totálnej škode: označenie "totálna škoda":
c) pri škodách spôsobených úmyselne tretlmi osobami (napr. krádež) a pri škodécn
spOsobených požiarom: v takomto prípade je LN povinný okamžite podať trestné oznámenie
na príslušné oddelenie policajného zboru a oznámit LP presnú adresu vyšetruíúceho
oddelenia policajného zberu, ako aj číslo zápisu alebo spisovú značku.

3. Uschovávanie poškodených veci
Poškodené veci. ich časti. prip. súčiastky musia by! uschované dovtedy, pokial poístovňa
príp. LP poškodené veci. ich časti. príp. súčiastky neprehliadne, výslovne sa prehliadnutia
nevzdá alebo nevyúčtuje škodu,

4. Oneskorené oznámenie skocove] udalosti
Ak LN neoznámi LP škodovú udalost bezodkladne po tom, ako sa o jej vzniku dozvedel,
alebo ju neoznámi spôsobom podľa bodu E.l a 2., a ak sa LP nedozvie o vzniku škodove]
udalosti iným spôsobom, LN nemá nárok na poistné plnenie.

F. Poistné/výpoveď LP/oslobodenie od povinnosti plnenia

1. Výška a spíatnost poistného vyplýva z ustanoveni leasingovej zmluvy a z akceptácie
žiadosti o uzavretie leasingovej zmluvy LP.

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

3. Ak nebolo poistné uhradené včas, môže PL určiť LN dodatočnú dvojtýždňovú lehotu na
zaplatenie poistného. Po márnom uplynutf tejto dodatočnej lehoty môže LP zahrnutie
predmetu leasfflgu do svojho rámcového vecného poistenia okamžite vypovedat. ak na túto
skutočnosť LN pri stanovení dodatočnej lehoty upozornil. Ak nastane poistná udalos! po
podani výpovede podra predchádzajúcej vety, LN nevzniká nárok na poistné plnenie.

4. Bez obradu na prechádzajúce ustanovenia je LP oprávnený od LN kedykorvek požadovat
uzavretie vlastného poistenia podla § 9 bod 5 VLP.

G. Záverečné ustanovenia

1. Pokiar LN nepredloží LP potvrdenie o uzavretí vlastného poistenia predmetu leasingu s
poistným plnením vinkulovanýrn v prospech PL (vid § 9 bod 1 a 2 VLP). je LP oprávnený, nie
však povinný, predmet leasingu zahrnút do svojho rámcového vecného poistenia, na ktoré sa
vzfahujú vyššie uvedené ustanovenia.

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

3. Vznik škodove] udalosti nezbavuje lN záväzkov z leasingovej zmluvy.

4. Realizácia leasingovej zmluvy v pripade škod ovej udalosti sa riadi §§ 9, 13 a 17 VlP.

5. Neboli uzavreté žiadne dodatočné ústne dohody.


