
            ŠkoFIN s.r.o. Pekařská 6 155 00 Praha 5       
 

C 11881 vedená u Městského soudu v Praze      

Smlouva o operativním leasingu Číslo: 
 

Smluvní strany 
 

ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 45805369, DIČ: CZ45805369 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881 
na straně poskytovatele leasingu jako „společnost“ 
 

Klient Číslo klienta: 
 Jméno a příjmení / Název: 

 
      IČ/RČ/datum narození:  

 Bydliště/sídlo/místo: 
 

      DIČ:  
 Název a sídlo banky:       Číslo účtu:  
 Zastoupený:  
  Jméno a příjmení: Jméno a příjmení: 
 Rodné číslo: Rodné číslo: 
 Číslo OP/pasu: Číslo OP/pasu: 

na straně příjemce leasingu jako „klient“  
 

uzavírají dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto Smlouvu o operativním leasingu („dále jen „Smlouva“), za níže uvedených podmínek. 
Společnost přenechává na základě Smlouvy klientovi do užívání dopravní prostředek specifikovaný níže (dále jen „Předmětné vozidlo“). 
 

Předmětné vozidlo 
Typ/model: 

Nové/ojeté: Druh: 
 Barva vozu: Obsah motoru (ccm)/výkon (kW): 
 

Doplňková 
výbava: 

Řidič: 
Způsob užití: 

Podmínky smlouvy Cenové podmínky 
 Varianta kalkulace: Měna: Kč 

Doba leasingu:  měsíců Měsíční leasingová splátka bez DPH: 

Počet km za rok:  DPH: 

Počet km za dobu leasingu: Měsíční leasingová splátka vč. DPH: 

Volná hranice km za dobu leasingu: Sazba za každý přejetý km (bez DPH): 

Zůstatková hodnota bez DPH:  Sazba za každý nedojetý km (bez DPH): 

Práva a povinnosti smluvních stran 
Nedílnou součástí této Smlouvy popisující práva a povinnosti smluvních stran jsou: 
a) Příloha č. 1 obsahující rozsah služeb sjednaných v této Smlouvě,
b) Protokol o předání a převzetí předmětu leasingu,
c) Příloha č. 2 - Cenová tabulka pro Matrix pricing

Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou mezi klientem a společností a Obchodními podmínkami smlouvy o 
operativním leasingu společnosti ŠkoFIN s.r.o., které tvoří přílohu rámcové smlouvy. Klient současně prohlašuje, že se s výše uvedenými dokumenty 
před uzavřením této smlouvy seznámil, jejich obsahu plně rozumí a bez výhrad s nimi souhlasí.  

Klient bere na vědomí, že hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (CO2) uvedené v dokumentaci k vozidlu jsou platné pro vozidlo 
v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem ze sériové výroby. Jakékoliv použití příslušenství či doplňkové výbavy do/na vozidlo může ovlivnit hodnoty 
spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (CO2) uvedené v dokumentaci k vozidlu. 

V Dne V  Dne 

Společnost: 
za ŠkoFIN s.r.o. 

Klient: 
za 
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Ve Vaší Smlouvě o operativním leasingu jsou obsaženy následující služby:

Příloha č. 1 k leasingové smlouvě č. 1180701
Středisko společných činností AV ČR, sídlo - Národní 3/1009, 11000 Praha 1, 15.03.2019

Popis služby Typ služby Částka
Financování ve splátce
Havarijní pojištění Česká pojišťovna a.s. spoluúčast klienta 5%  min. 5 000,00 Kč ve splátce
Povinné ručení Česká pojišťovna a.s. Limit na zdraví 50 000 000,00 Kč Limit na majetek 50 000 000,00 Kč ve splátce
Pojištění skla Česká pojišťovna a.s. Rozsah plnění Všechna obvodová skla Limit plnění 10 000,00 Kč ve splátce
GAP Allianz pojišťovna a.s. varianta  GAP OL pojištění uzavřeno na 36 měsíců ve splátce
Náhradní vozidlo 30 dnů/rok ve splátce
Pick-up Poplatek za PU  počet 1 ve splátce
Servis Údržba a servisní náklady ve splátce
Pneuservis Přezutí  ve splátce
Pneuservis Uskladnění  ve splátce
Pneuservis Zimní pneumatiky premium 205/55R16 91H 12 x ve splátce
Pneuservis Letní pneumatiky premium 205/55R16 91V 4 x ve splátce
Poplatky (poměrné) EKO známka ve splátce
Management fee Poplatek Management ve splátce
Poplatky (poměrné) Dálniční známka ve splátce
Silniční asistence Asistence ČR + EU, 10 dnů ve splátce
Přihlášení/Odhlášení vozidla Poplatek za registraci ve splátce
Poplatky (nepoměrné) Rádio ve splátce
Silniční daň Poplatek za SD ve splátce

Výsvětlivky: Typ služby - O = otevřená, U = uzavřená

Generováno programem  ProFIN plus,verze 2.37.0.263  verze šablony SMLO_OLVS_PRILOHA1_1901.1, verze smlouvy 5,  15032019140856
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       ŠkoFIN s.r.o. Pekařská 6 155 00 Praha 5  
 

C 11881 vedená u Městského soudu v Praze      T      E   W  

Osvědčení o pojištění GAP

pojistná smlouva č.: ke Smlouvě o financování č.: 
 

Klient: 

IČO/r.č.: 

Pojistitel: 
Allianz pojišťovna, a. s.  
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 47115971, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815 

Pojistník: ŠkoFIN s.r.o. 
Pekařská 6, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO 45805369, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11881 

Vlastník vozidla: 

Pojištění je sjednáno na dobu   měsíců. 

Sjednaný rozsah pojištění  -  varianta pojistného produktu: OL 
Pojištění GAP  - varianta GAP OL se vztahuje na celý rozdíl mezi nesplacenou částí financované hodnoty bez DPH (účetní hodnotou) 
v době pojistné události a obvyklou cenou vozidla v době pojistné události. 

GAP je pojištění pro případ finanční újmy v souvislosti s primární pojistnou událostí v té části škody, která není kryta sjednaným (platným a 
účinným) základním havarijním pojištěním. Primární pojistnou událostí se rozumí totální škoda nebo odcizení vozidla. Pojištění GAP dle tohoto 
Osvědčení o pojištění se vztahuje výhradně na vozidla financovaná společností ŠkoFIN s.r.o. se sjednaným základním havarijním pojištěním ve 
splátkách.  
V případě totální škody nebo odcizení vozidla se pojistným plněním z pojištění GAP rozumí částka odpovídající rozdílu mezi nesplacenou částí 
financované hodnoty bez DPH (účetní hodnotou) v době pojistné události a obvyklou cenou vozidla v době bezprostředně před pojistnou událostí, 
přičemž součástí pojistného plnění bude tato částka ve výši odpovídající maximálně 50% vstupní ceny vozidla do pojištění. Klient je povinen 
nahlásit primární pojistnou událost výše uvedenému pojistiteli. Nahlášení pojistné události z pojištění GAP se provádí na telefonním čísle pojistitele: 

 nebo na  
Za škodné události, které nastanou v době, kdy základní havarijní pojištění není v platnosti, nevzniká nárok na pojistné plnění z pojištění GAP. 
Pojištění GAP zaniká spolu se zánikem havarijního pojištění. Nárok na pojistné plnění z pojištění GAP nevzniká v případě, že na primární pojistnou 
událost se vztahuje výluka z pojištění nebo existuje důvod k odmítnutí pojistného plnění. Pojistné plnění z pojištění GAP se snižuje ve stejném 
poměru, v jakém pojistitel krátil pojistné plnění z primární pojistné události. 
Pojištění GAP lze sjednat pouze pro vybraná nová vozidla v době před jejich prvním uvedením do provozu nebo bývalá předváděcí vozidla 
(maximální stáří 1.5 roku a nájezd 30.000 km), ke kterým je vydán platný český technický průkaz. 
Územní platnost pojištění GAP se řídí územní platností havarijního pojištění. 
Pokud není Skupinovou pojistnou smlouvou uzavřenou mezi Allianz pojišťovnou, a. s., jako pojistitelem, a spol. ŠkoFIN, jako pojistníkem, ujednáno 
jinak, řídí se pojištění Všeobecnými a Zvláštními pojistnými podmínkami pro havarijní pojištění vozidel - Autopojištění 06. 
Toto Osvědčení o pojištění GAP je nedílnou součástí smlouvy o financování vozidla. 
Počátek pojištění; pojistné: 
Pojištění GAP vzniká okamžikem převzetí vozidla klientem a podpisem tohoto Osvědčení o pojištění.  
Pojistné hradí klient pojistníkovi měsíčně společně se splátkami financování. 
Klient prohlašuje a stvrzuje zároveň svým podpisem, že: 
 přistupuje k pojištění GAP sjednanému na základě Skupinové pojistné smlouvy ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi pojistitelem a

pojistníkem, a to konkrétně k souboru pojištění označeného „GAP OL“,
 byl seznámen, plně srozuměn a vyjadřuje souhlas s tímto Osvědčením o pojištění, aktuálně platnou Skupinovou pojistnou smlouvou,

se Všeobecnými a Zvláštními pojistnými podmínkami pro havarijní pojištění vozidel - Autopojištění 06,
 při podpisu tohoto Osvědčení o pojištění převzal výše zmíněné Všeobecné a Zvláštní pojistné podmínky – Autopojištění 06,
 byl seznámen s informacemi určenými zájemci o pojištění; toto Osvědčení o pojištění je zároveň pojistkou ve smyslu § 2775 zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů (především obecné nařízení o ochraně osobních údajů – evropské nařízení

č. 2016/679) byl poučen o tom, že jeho osobní údaje, které pojistník získal v souvislosti s uzavřením úvěrové nebo leasingové smlouvy a
v souvislosti s přistoupením k pojištění GAP, mohou být pojistitelem a pojistníkem zpracovány a předávány v rámci činnosti v pojišťovnictví a
činnosti související s pojišťovací činností podle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně
nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu. Dále Klient prohlašuje, že byl v souladu s právními předpisy na
ochranu osobních údajů řádně informován o zpracování jeho osobních údajů a poučen o svých právech subjektu údajů. Bližší informace o tom,
jak pojistník zpracovává osobní údaje, jsou k dispozici prostřednictvím internetových stránek pojistníka  nebo na vyžádání.

Místo: dne Místo: dne 

za ŠkoFIN s.r.o. za klienta 

Středisko společných činností AV ČR

Vlastníkem vozidla je pojistník.

Národní 3/1009, 11000 Praha 1
60457856

Praha 5 Praha 5
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