Dohoda o pristúpení k záväzku č.: .....................
Spoločnosť (veriteľ):
Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné Námestie 12, 060 01 Kežmarok
IČO: 35923130
DIČ: 2021981797
IČpD: SK2021981797
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vl.č. 10315/P
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., č. účtu: 2011694756/0200
Spoločnosť zastúpená Sprostredkovateľom na základe plnej moci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO: DIČ:
IČpD:
Zapísaný v : Bankové
spojenie: Číslo účtu:
Oprávnený zástupca:

Pristupujúci dlžník:
Meno a priezvisko:
Trvalé bydlisko:
Rodné číslo:
Číslo OP:

I.
a) Dňa ......................... veriteľ poskytol dlžníkovi .........................., IČO/RČ: ........................., so sídlom/bydliskom
..........................., úver vo výške ........................ ,- € na základe Zmluvy a Zmluvy o zabezpečení č. ......................, ktorý
sa dlžník zaviazal splácať po dobu ................... mesiacov.
b) Za účelom zabezpečenia riadneho splnenia povinnosti dlžníka sa zmluvné strany dohodli na zabezpečovacom prevode
vlastníckeho práva k Predmetu financovania ............................................................................ v zmysle ust.
§ 553 a nasl. Občianskeho zákonníka.
c) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a Zmluvy o zabezpečení č. ......................sú Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
Consumer Finance Holding, a.s., č. ........................, ktoré upravujú vzájomné vzťahy zmluvných strán.

II.
a)

Pristupujúci dlžník sa dňom podpisu tejto Dohody zaväzuje ako pristupujúci dlžník splniť dlh uvedený v bode I. tejto Dohody a
stáva sa tak dlžníkom veriteľa Consumer Finance Holding, a.s. popri pôvodnom dlžníkovi.

III.
a) Pristupujúci dlžník prehlasuje, že mu ku dňu podpisu tejto Dohody nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na
riadne plnenie jeho záväzku vyplývajúceho z tejto Dohody.
b) Pristupujúci dlžník prehlasuje, že je plne spôsobilý ku všetkým právnym úkonom a že jeho osobné údaje zodpovedajú skutočnosti.
c) Pristupujúci dlžník podpisom tejto Dohody súhlasí, aby Spoločnosť podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
poskytla jeho osobné údaje svojej ovládajúcej osobe Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VUB) ako aj osobám zo skupiny s úzkymi
vzťahmi k VÚB v zmysle zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vrátane spoločnosti Intesa Sanpaolo, Taliansko za účelom interného výkazníctva, zvýšenia kvality jemu poskytovaných
Služieb a ponuky služieb a produktov týchto spoločností patriacich do skupiny s úzkymi väzbami k VÚB, a.s., ďalšie marketingové
účely, účely vyhodnotenia jeho rizikového profilu a za účelom vymáhania jeho prípadných záväzkov po splatnosti a to v rozsahu
údajov uvedených v tejto Dohode. Svoj súhlas udeľuje na dobu 10 rokov od podpisu Dohody, pričom berie na vedomie, že svoj
súhlas je oprávnený odvolať najskôr po jednom roku od zániku predmetného záväzkového vzťahu alebo od udelenia súhlasu pre
prípad, že Dohoda sa neuzatvorí , a to písomným oznámením doručeným na adresu Spoločnosti.
d) Pristupujúci dlžník berie na vedomie, že Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje uvedené v tejto Dohode,

e)

f)

g)

h)

i)

ako aj údaje potrebné na jeho identifikáciu v rozsahu podľa zákona č. 297/2008 Z.z., údaje potrebné na overenie príjmov
a výdavkov, majetkových pomerov, rodinného stavu, ako aj informácie o plnení záväzkov a existencii záväzkov z Dohody ( ďalej
ako „údaje a informácie“) a to v predzmluvných vzťahoch s pristupujúcim dlžníkom, pri plnení Dohody, zmene Dohody na
základe žiadosti pristupujúceho dlžníka, v súvislosti s posúdením schopnosti splácať spotrebiteľský úver, taktiež v prípadoch
pokiaľ je to nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov Spoločnosti. Pristupujúci dlžník je povinný poskytnúť
Spoločnosti požadované údaje. V prípade, že neposkytne Spoločnosti požadované údaje žiadosť o spotrebiteľský úver môže byť
zamietnutá. Právnym základom spracúvania je zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákon č. 129/2010 Z.z.
o spotrebiteľských úveroch, zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, zákon č. 395/2002 Z.z.
o archívoch a registratúrach. Údaje a informácie môžu byť spracovávané pre potreby Spoločnosti sprostredkovateľmi za účelom
plnenia záväzkov Spoločnosti podľa Dohody. Zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene Spoločnosti je
uvedený na Internetovej stránke Spoločnosti a je priebežne aktualizovaný.
Na účely vykonávania starostlivosti vo vzťahu k pristupujúcemu dlžníkovi v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. je Spoločnosť
oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným
zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej
osoby v rozsahu podľa §10 ods. 1 a § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z.z.
Dotknutá osoba má právo v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. na základe písomnej žiadosti vyžadovať: a) potvrdenie či sú
alebo nie sú o nej osobné údaje spracúvané; b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; c) informácie
o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie; d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania; e) opravu, likvidáciu nesprávnych, neaktuálnych, neúplných osobných údajov; f) likvidáciu osobných údajov, ktorých
účel spracúvania sa skončil, príp. vrátenie úradných dokladov; g) likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona; h)
blokovanie osobných údajov. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
spracúvaniu/využívaniu/poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo: a) písomne na adresu Spoločnosti Bernolákova 4681/17, 058 01 Poprad b) žiadosť
podaná elektronickou poštou alebo faxom musí byť doručená písomne najneskôr do 3 dní odo dňa jej odoslania; c) osobne
ústnou formou do zápisnice. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu uplatňuje jej práva zákonný
zástupca. Ak dotknutá osoba nežije jej práva môže uplatniť blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka.
Pristupujúci dlžník berie na vedomie, že Spoločnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, je oprávnená uskutočňovať cezhraničný prenos informácií v rozsahu členských štátov
Európskej únie.
Pristupujúci dlžník berie na vedomie, že Spoločnosť ako prevádzkovateľ na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby jeho
osobné údaje uvedené v dohode poskytuje svojej ovládajúcej osobe VÚB, ako aj osobám zo skupiny s úzkymi väzbami k VÚB
v zmysle zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách, vrátane spoločnosti Intesa Sanpaolo Taliansko, za účelom interného výkazníctva,
zvýšenia kvality služieb, marketingové účely, účely vyhodnotenia jeho rizikového profilu, vymáhania jeho prípadných záväzkov po
splatnosti. Platnosť súhlasu je 10 rokov od podpisu tejto Dohody, pričom berie na vedomie, že svoj súhlas je oprávnený odvolať
najskôr po jednom roku od zániku predmetného záväzkového vzťahu alebo od udelenia súhlasu pre prípad, že sa Dohoda
neuzatvorí, a to písomným oznámením doručeným na adresu Spoločnosti.
Pristupujúci dlžník potvrdzuje dobrovoľnosť súhlasov uvedených v tejto Dohode.

IV.
a)
b)
c)

d)

Dohoda je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých každý účastník obdrží jeho
vyhotovenie.
Dohoda je platná a účinná dňom podpisu oboma stranami Dohody.
Pristupujúci dlžník podpisom tejto Dohody potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom Zmluvy a Zmluvy o zabezpečení č.
......................, súhlasí s ním, že prevzal všetky prílohy k Zmluve a Zmluve o zabezpečení č.............................. Zároveň
pristupujúci dlžník podpisom tejto Dohody potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom Všeobecných obchodných podmienok
spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., č. ............................, tieto prevzal a súhlasí s nimi, nemá k nim žiadne výhrady a
zaväzuje sa ich dodržiavať.
Strany Dohody prehlasujú, že Dohodu uzatvorili na základe pravej a slobodnej vôle, na dôkaz čoho túto Dohodu podpisujú.

V......................................,

dňa ……….......................

...............................................
pristupujúci dlžník
............................

.............................................................
Podpis veriteľa Consumer Finance Holding, a.s.
(v zastúpení sprostredkovateľa ….................)
splnomocnená osoba:

