Zmluva o úvere CarCredit 4145604089

VERZIA: 2021/01/CC

I. ZMLUVNÉ STRANY

Veriteľ (ďalej len „veriteľ“)
Obchodné meno:
Zastúpený:
Sídlo:
Zapísaný v:

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Alena Hreňková, splnomocnený zástupca
Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka: 1555/B

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

35730978
SK2020251321
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

IBAN:
SWIFT/BIC:

SK6911110000000005284110
UNCRSKBX

IČO:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Telefón:
Email:

00325465
SK4156000000004206878001

Dlžník (ďalej len „dlžník“)
Obchodné meno:
Zastúpený:
Sídlo:
Poštová adresa:
Zapísaný v:

Obec Malčice
Ing. Monika Hamzová, starosta obce
Malčice 176, 072 06 Malčice
Malčice 176, 072 06 Malčice
Obchodný register Okresného súdu Michalovce, Oddiel: , Vložka:
807-6150

+421 908 338 839
oumalcice@gmail.com

II. PREDMET ZMLUVY
Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť dlžníkovi úver v sume, mene a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na obstaranie Predmetu financovania podľa čl. III., ktorý je
špecifikovaný v kúpnej zmluve uzatvorenej medzi dlžníkom a predávajúcim, resp. záväznej objednávke dlžníka. Dlžník kupuje predmet financovania na základe kúpnej
zmluvy do svojho vlastníctva od predávajúceho podľa čl. III. Dlžník sa zaväzuje poskytnutý úver použiť výlučne na financovanie kúpy Predmetu financovania a vrátiť
veriteľovi poskytnutý úver s príslušenstvom riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o úvere.
III. ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU A PREDÁVAJÚCEHO

Predmet financovania
Veriteľ poskytuje dlžníkovi úver za účelom obstarania predmetu financovania:
Značka a typ:
Druh predmetu:
Číslo karosérie (VIN):
Rok výroby:
Spôsob použitia:

Kúpna cena s DPH: 1)
Časť kúpnej ceny hradená dlžníkom:

Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 Comfort 4x4
Osobné vozidlo
VF1HJD40668291291
2022
Bežné použitie

18 890,00 EUR
3 778,00 EUR

Ďalšie údaje o predmete financovania sú uvedené v Preberacom protokole.

Predávajúci/Dodávateľ (ďalej aj "predávajúci" alebo "dodávateľ")
Obchodné meno:
Sídlo:

IČO:
IČ DPH:

36179868
SK2020039329

IBAN:

SK7431000000004350188208

WINKLER, s.r.o.
Lastomírska 161, 071 01 Michalovce

IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚVERE

Veriteľ a dlžník sa dohodli, že na účel uvedený v čl. II. veriteľ poskytne dlžníkovi úver v dohodnutej výške za nižšie uvedených podmienok a to bezhotovostným
prevodom na účet predávajúceho pod variabilným symbolom: 4145604089 , pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
48
mesiacov
Výška
Doba trvania financovania:
poskytnutého úveru:
48
Počet splátok:
Administratívny poplatok:
mesačná
Periodicita:
Ročná úroková sadzba:
597D2
Akcia:
Úverová splátka: 2)

1. - 48.

15 112,00 EUR
0,00 EUR
6,80 % FIX
360,46 EUR

1) Kúpna cena je určená faktúrou vystavenou predávajúcim na dlžníka, kde je rozdelená na časť hradenú dlžníkom a časť hradenú z úveru.
2) Splátkový kalendár je súčasťou Zmluvy o úvere. Výška splátok v splátkovom kalendári sa môže líšiť od tu uvedenej hodnoty maximálne o 0,03 EUR (centové vyrovnanie). V prípade, ak je súčasťou splátkového kalendára
aj platba povinného zmluvného poistenia, môže byť výška prvej splátky navýšená. Splatnosť splátok je ku 5. dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci.
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V. POISTENIE

Individuálne poistenie
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Havarijné poistenie:

Poistná suma: 3)

19 530,00 EUR

3 ) Poistnou sumou sa rozumie súčet pôvodnej kúpnej ceny, poskytnutých zliav, výbavy poskytnutej zdarma a DPH.

VI. ĎALŠIE PODMIENKY ÚVERU

Zabezpečenie úveru je dohodnuté formou: (i) záložné právo na hnuteľný majetok, .
Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, vzniknú len vtedy, ak dlžník najneskôr do 31.5.2022 : (i) predloží veriteľovi preberací protokol o
odovzdaní a prevzatí predmetu financovania podpísaný medzi ním a predávajúcim (ii) a predloží veriteľovi konečnú faktúru vystavenú predávajúcim kde je kúpna
cena rozdelená na časť hradenú klientom a časť hradenú úverom. (iii) uzatvorí s UCL Zmluvu o zriadení záložného práva k hnuteľnému predmetu podľa dohody
zmluvných strán a zabezpečí zápis záložného práva v príslušnom registri a predloží UCL o tom potvrdenie, .

Zabezpečenie úveru a možnosť veriteľa uplatniť zabezpečenie trvá aj vtedy, ak veriteľ písomne odstúpil od tejto zmluvy alebo ju vypovedal v súlade s touto zmluvou a
právnymi predpismi a to až do úplného splnenia všetkých záväzkov dlžníka na vrátenie poskytnutého úveru s príslušenstvom a všetkými peňažnými záväzkami z tejto
zmluvy.
Dlžník vyhlasuje, že sú mu známe obchodné podmienky veriteľa pre úverové financovanie vyššie uvedenej verzie, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Zmluvné strany s obsahom vyššie uvedeného dokumentu súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy nasledovne:

3. 5. 2022 , Michalovce
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

3. 5. 2022 , Michalovce
Obec Malčice
Dlžník
(dátum, miesto, podpis a pečiatka )

Veriteľ
(dátum, miesto a podpis)

Ing. Monika Hamzová, starosta obce
Meno a priezvisko podpísaných osôb (paličkovým
písmom)

Alena Hreňková, splnomocnený zástupca
Meno a priezvisko podpísaných osôb (paličkovým
písmom)

*
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