
SPÁJAME ĽUDÍ 
S AUTAMI

VOLKSWAGEN Finančné služby si vyhradzuje právo na zmeny poža-
dovaných podkladov v závislosti od typu vozidla, obstarávacej ceny 
vozidla a právo na posúdenie bonity klienta.

Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o.
Vajnorská 98, 831 04 Bratislava
(Po – Pia 8:00 – 17:00)
Tel.: 02 49 292 010, fax: 02 49 292 016
E-mail: info@vwfs.sk
www.vwfs.sk 

* Poistenie - poistné produkty sprostredkované spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO 35 835 583, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 26476/B, zapísaná v registri fi nančných agentov NBS pod č. 159100 pre sektor poistenia a zaistenia ako samostatný fi nančný agent nevýhradnej povahy na základe zmlúv 
s viacerými poisťovňami.



Značkové SEAT FINANCIAL SERVICES 
ponúkajú:

 Úver
 Kredit
 Leasing
 Poistenie

Značkové financovanie pripravené špeciálne pre automobily značky SEAT. Naše vozidlá poznáme najlepšie, a preto Vám 
pri ich financovaní dokážeme pripraviť tie najlepšie podmienky. Je jedno, či Vám viac vyhovuje úver alebo lízing. SEAT 
FINANCIAL SERVICES Vám obe možnosti prefinacovania ponúka tak, aby ste sa cítili čo najkomfortnejšie po celý čas splácania.

Všetko vybavíte priamo u predajcu
Produkty SEAT FINANCIAL SERVICES ponúka každý autorizovaný predajca automobilov značky SEAT na Slovensku. Vyško-
lený špecialista s Vami vypracuje ponuku priamo v predajni na základe Vašich potrieb a možností. Pokiaľ ste s ponukou 
spokojný, pripraví Vám návrh zmluvy, ku ktorému priložíte potrebné dokumenty. Tie sú online zaslané do VOLKSWAGEN 
Finančné služby. Po odsúhlasení zmluvy vo VOLKSWAGEN Finančné služby stačí uhradiť akontáciu (prvú navýšenú 
splátku alebo časť kúpnej ceny platenej z vlastných zdrojov), podpísať zmluvu a auto je Vaše.

Garancia výšky splátok
Záleží nám na tom, aby ste si auto nielen pohodlne vybrali, ale ho aj v pohode splatili. Preto Vám garantujeme výšku 
splátok počas celého zmluvného obdobia.

Splácate tak, ako potrebujete
Chápeme, že každý klient je iný. Preto sme vytvorili flexibilný systém, ktorý Vám umožní nastaviť si výšku akontácie 
a dĺžku splácania podľa Vašich možností.

Hlavné charakteristiky našich produktov

Zoznam skratiek: A – áno, N – nie, HP – havarijné poistenie, PZP – povinné zmluvné poistenie,
GAP – poistenie finančnej straty, PO – právnicka osoba,  FO – fyzická osoba

  Úver
pre súkromné osoby

Úver je jednoduchá a rýchla cesta k automobilu prostredníctvom spotrebiteľského úveru pre súkromné osoby. Výhodou 
financovania cez spotrebiteľský úver u nás je, že nemusíte chodiť do banky a všetko vybavíte priamo u predajcu. Naj-
kratšia doba splácania je 6 mesiacov.

  Kredit
 pre podnikateľov

Kredit je jednoduchá a rýchla cesta k automobilu prostredníctvom úveru pre podnikateľov. Výhodou financovania cez 
Kredit u nás je, že nemusíte chodiť do banky a všetko vybavíte priamo u predajcu. Najkratšia doba splácania je 6 mesia-
cov. Odpočet DPH sa uplatňuje jednorazovo. 

Výhody úveru a kreditu:

 Zaplatíte menej ako pri lízíngu. 
 Nízke poplatky.
 Fixná úroková miera.
 Flexibilita úveru od 6 do 72 mesiacov.
 V splátke máte výhodné zákonné aj havarijné poistenie.
 Ako náš klient máte k dispozícii právneho asistenta v splátke.
 Poistenie finančnej straty pri krádeži alebo pri totálnej škode automaticky v splátkach. Vrátime Vám 100 % ceny 

vozidla.
 Jednoduché a rýchle dokladovanie.
 Možnosť financovať iba časť kúpnej ceny vozidla.

  Leasing
určený pre podnikateľov

Lízing vybavíte rýchlo a jednoducho. Pri lízingu je majiteľom vozidla lízingová spoločnosť (Vaším majetkom sa stane až po 
ukončení zmluvy a po úhrade poslednej splátky). Podnikatelia môžu využiť daňovú výhodu a zrýchlený odpis. Najkratšia 
doba splácania je tri roky.

Výhody lízingu:

 Komfortné riešenie priamo na mieste predaja.
 Variabilita a flexibilita ponuky.
 Jednoduchosť pri vybavovaní.
 Akontácia 20 – 70 % z obstarávacej ceny vozidla.
 Doba lízingu 36 – 72 mesiacov.
 Odpočet DPH sa uplatňuje v mesačných splátkach.
 Pri lízingu je majiteľom vozidla lízingová spoločnosť.

www.vwfs.sk, www.seatfinancialservices.sk

Finančný lízing AutoKredit AutoÚver Operatívny 
prenájom

Správa vozového 
parku

Financovanie vozidiel
nové/ojazdené

A / N A / A A / N A / A N / N

Prvá splátka vopred A A A N N

Nadobudnutie vlastníctva A/na konci zmluvy A/na začiatku A/na konci zmluvy N N

Odpočet DPH
A/z mesačnej 

splátky
A/zo vstupnej ceny N

A/z mesačnej 
splátky

A

Poistenie v splátke
(HP, PZP, GAP, batožina)

A A A A A

Uplatnenie odpisu 
u klienta

A A N N A

Služby v mesačnej splátke N N N A A

Doba trvania zmluvy min. 36 mesiacov 6 – 72 mesiacov 6 – 72 mesiacov 6 – 60 mesiacov 6 – 60 mesiacov

Cieľová skupina PO PO FO PO PO

Úprava výšky splátky, 
resp.
doby trvania zmluvy

A A A A A
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Značkové SEAT Poistenie zahŕňa:
  Povinné zmluvné poistenie
  Havarijné poistenie
  Poistenie finančnej straty
  Náhradné vozidlo
  Právny asistent
  Poistenie pneumatík
  Poistenie čelného skla
  Pripoistenie smrti vodiča

V rámci značkového poistenia Vám ponúkame jedinečný balík, ktorý kryje všetky riziká spojené s prevádzkou Vášho vozidla 
a platí na území celej SR a Európy. Súčasťou balíka je aj jedinečná služba VWFS ASISTENT. Stačí jedna zmluva, jedna platba 
mesačne spolu s úverovou alebo lízingovou splátkou, a ste dokonale chránený.

1. PZP 
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

2. Havarijné poistenie (KASKO)
Havarijné poistenie sa uzatvára proti poškodeniu – zničeniu, krádeži, živlu a vandalizmu. Platí na území celej Európy. 
K havarijnému poisteniu sú poskytované bezplatné asistenčné právne služby (pozri právny asistent).

3. Poistenie finančnej straty
V prípade totálnej škody v dôsledku havárie alebo krádeže vozidla dostanete späť 100 % nadobúdacej ceny
vozidla. Viac informácií na nasledujúcej strane.

4. Náhradné vozidlo
V prípade poistnej udalosti majú naši klienti 5 dní v roku automaticky nárok na náhradné vozidlo. To znamená, 
že ak v tomto prípade necháte svoje auto v servise, budete počas nevyhnutnej doby mobilný. 

5. VWFS asistent
VWFS asistent je nonstop asistenčná právna služba, ktorá Vám pomôže vyriešiť problémy na cestách v SR a v celej Eu-
rópe. Túto službu získa automaticky každý klient VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES počas doby financovania, ktorý si 
uzatvoril poistenie v splátkach. Viac na nasledujúcej strane.

6. Poistenie pneumatík
V prípade poškodenia pneumatík, prípadne ich zničenia na Vašom vozidle, je ich oprava realizovaná výhradne v autori-
zovanom servise. Takto vzniknutú škodu hradí do technickej hodnoty pneumatík poisťovňa, bez Vašej spoluúčasti.

7. Poistenie čelného skla
V prípade poškodenia čelného skla na Vašom vozidle je jeho oprava a v prípade potreby aj jeho výmena realizovaná 
výhradne v autorizovanom servise. Takto vzniknutú škodu hradí v celej výške poisťovňa, bez Vašej spoluúčasti.

8. Pripoistenie smrti vodiča

POISTENIE 
FINANČNEJ STRATY

POISTENIE 

PRÁVNY ASISTENT
ZADARMO A NONSTOP

Poisťovňa Vám vyplatí takú istú sumu, za ktorú ste auto kúpili.
Poistenie finančnej straty:

  pokrýva finančný rozdiel, ktorý nehradí poisťovňa z havarijného poistenia,
  hradí finančný rozdiel medzi všeobecnou a obstarávacou cenou vozidla vrátane spoluúčasti,
  pomôže Vám zaobstarať si nové vozidlo,
  je určené pre fyzické, právnické aj súkromné osoby,
  je súčasťou splátky a získate ho automaticky pri uzatvorení lízingovej alebo úverovej zmluvy.

Príklad zo života

Pán Tomáš si kúpil na úver auto v hodnote 13 500 . Splátky boli rozvrhnuté na štyri roky. Posledný rok splácania mu auto 
ukradli. Všeobecná cena auta po odpočítaní amortizácie vtedy bola 7 000 . Vďaka poisteniu finančnej straty však dostal 
celých 13 500  naspäť a mohol si kúpiť ďalší automobil. To isté platí aj pri totálnej havárii vozidla kedykoľvek počas finan-
covania. 

VWFS asistent Vám zabezpečí pomoc a služby, ktoré naozaj oceníte: 
  zabezpečuje preklady a tlmočenie
  poskytuje právne informácie a informácie o postupoch
  vedie jednanie s úradmi a s políciou
  zaisťuje opravu, náhradné vozidlo a ubytovanie
  asistuje pri strate alebo krádeži dokladov
  asistuje pri trestnom alebo správnom konaní po dopravnej nehode

Príklad zo života

Pán Juraj sa stal v Rakúsku účastníkom dopravnej nehody, ktorú nezavinil. Ihneď sa obrátil na službu VWFS asistent 
a získal tak presné informácie, ako po nehode postupovať. Pán Juraj neovládal nemecký jazyk, VWFS asistent preto tlmočil jeho 
komunikáciu s rakúskou políciou a vyhľadal príslušnú miestnu poisťovňu a jej partnerskú poisťovňu na Slovensku.

Na túto poisťovňu sa pán Juraj obrátil s nárokom na náhradu škody. S výsledkom obhliadky a s vyčíslením škody však nebol spo-
kojný, preto sa opätovne skontaktoval s VWFS asistentom, ktorý sprostredkoval novú obhliadku nezávislým súdnym znalcom. 
Nezávislý súdny znalec vyvrátil predchádzajúci odhad a oprava na automobile pána Juraja bola uhradená v plnej miere zo zákon-
ného poistenia vozidla, ktoré nehodu spôsobilo.

VWFS právneho asistenta získavate automaticky uzatvorením zmluvy na úver alebo na lízing s VWFS, ak máte uzatvorené 
povinné zmluvné a havarijné poistenie v splátkach.
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NA UZAVRETIE ZMLUVY POTREBUJETE IBA TIETO DOKLADY:

Súkromná osoba
1. dva identifikačné doklady: občiansky preukaz + vodičský preukaz/pas/rodný list,
2. žiadosť o poskytnutie úveru s písomným súhlasom manžela/manželky,
3. potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu je pri úvere potrebné vždy.

Podnikatelia
1. aktuálny živnostenský list, resp. výpis z obchodného registra, nie starší ako 6 mesiacov,
2. doklad o pridelení IČ DPH pre platcu DPH,
3.  kompletné daňové priznanie za predchádzajúci rok potvrdené daňovým úradom obsahujúce účtovnú závierku 

(jednoduché alebo podvojné účtovníctvo)
 • pri úvere je potrebné vždy,
 •  pri lízingu s vopred hradenou časťou obstarávacej ceny nižšou ako 30 %

a obstarávacou cenou vozidla do 25 000  spolu s DPH,
 •  pri lízingu s vopred hradenou časťou obstarávacej ceny nižšou ako 40 %

a obstarávacou cenou vozidla nad 25 000  spolu s DPH.

Ak firma existuje kratšie 
  ako 1 rok, predkladá aktuálne finančné údaje spracované vo forme ekonomických výkazov. Výkazy musia byť pod-
písané podnikateľom, resp. konateľom,
  ako 6 mesiacov, potrebuje ručiteľa, ktorý predkladá požadované doklady (ako keby on uzatváral lízingovú/úverovú 
zmluvu) a vyplní tlačivo ručenia, ktoré potvrdí nájomca/klient aj ručiteľ.

POTREBUJETE 
IBA TIETO DOKLADY

 Ročne prefinancujeme najviac osobných a úžitkových automobilov na Slovensku.
 Sme známi maximálnou ústretovosťou našich zamestnancov.
 Máme najlepšie podmienky financovania vďaka úzkej spolupráci s importérom vozidiel značky SEAT.
 Zmluvu s nami uzatvoríte online priamo u predajcov automobilov.
 Vyžadujeme jednoduché a rýchle dokladovanie a pri posudzovaní bonity sme flexibilnejší.
 Poskytujeme možnosť platiť poistné v mesačných splátkach spolu s úverom/lízingom.
 Vybavíme bezplatnú zmenu termínu Vašej úverovej splátky tak, ako Vám to vyhovuje.
 Ako klient máte nárok na náhradné vozidlo1 v rámci značkového poistenia na dobu 5 dní v roku.
 Bezplatná nonstop služba VWFS asistent2 je nadštandardná telefonická asistenčná právna služba, 

ktorú oceníte na cestách doma aj v zahraničí.
 Právne asistujeme pri riešení poistných udalostí. V Zákazníckej karte máte všetky potrebné a dôležité údaje.
 Poistenie finančnej straty pri krádeži alebo havárii platí počas celej doby financovania. Nielen na obmedzené obdobie.
 Pri krádeži alebo totálnej havárii Vám vrátime 100 % ceny vozidla. Neplatíte ani spoluúčasť!3

 
1 Nárok na náhradné vozidlo získate automaticky, ak ste poistený balíkom značkového poistenia od VWFS.
2 Administratívno-právnu asistenciu VWFS asistent získate automaticky s podpisom úverovej alebo lízingovej 

zmluvy, pričom možnosť využiť služby právneho asistenta je viazaná na poistenie (povinné zmluvné poistenie 
a havarijné poistenie) zahrnuté od počiatku zmluvy v splátkach.

3 Podmienkou je poistenie v splátkach vrátane poistenia finančnej straty.

VÝHODY 
SLUŽIEB VWFS
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