Vloga za financiranje vozil (pravne osebe)
Izpolni dobavitelj:
Naziv dob.:

Kontaktna os.:

Št. pon. za financiranje:

Št. pred.:

Kraj in datum:

Znamka:

Model:

Različica:

Št. šasije:

Št. motorja:

Moč motorja (kW):

Neto cena:

DDV:

Plačilo na začetku:

Število obrokov:

Obrok:

Izpolni leasingojemalec:
A. Osnovni podatki:
1. Naziv družbe:.
2. MŠ:

3. Davčna številka:

4. Davčni zavezanec: [ ] Da [ ] Ne

5. Datum ustanovitve:

6. Št. zaposlenih:

7. Banka:

8. Transakcijski račun:

9. Ulica in hišna št. sedeža d.:

10. Poštna številka in kraj:

11. Ulica in hišna št. za pošto:

12. Poštna številka in kraj:

13. Telefon:

14. Mobilni telefon:

15. Elektronski naslov:
16. Spletna stran:
17. Povezane družbe (ZGD, 460 člen):

B. Kontakti:
Direktor družbe:

Telefon:

Kontaktna oseba:

Telefon:

C. Finančni podatki:
Prihodki od prodaje v preteklem letu:
Skupni prihodki v preteklem letu:
Kratkoročne finančne obveznosti (krediti ...):
Dolgoročne finančne obveznosti (krediti, leasingi ...):
Mesečni obroki:
D. Izjava:
•
•
•

Izjavljam, da sem seznanjen-a s tem, da bo VBS Leasing, d.o.o., odločala o sklenitvi pogodbe po prejemu vseh zahtevanih dokumentov in da si pridržuje
pravico, da brez pojasnila svoje odločitve zavrne vlogo.
S svojim podpisom jamčim za verodostojnost in popolnost navedenih podatkov in izjavljam, da sem seznanjen-a s tem, da ima lahko navajanje napačnih
podatkov kazensko-pravne posledice. S podpisom te vloge dovoljujem, da VBS Leasing d.o.o. lahko preveri verodostojnost predložene dokumentacije.
Izjavljam, da sem seznanjen da se kopija osebnega dokumenta ne bo uporabljala za druge namene in da je prepovedano nadaljne razmnoževanje
osebnega dokumenta. Kopija osebne izkaznice se mora v skladu z 79. členom ZPPDFT hraniti 10 let po prenehanju poslovnega razmerja.

Podpis in žig zastopnika vlagatelja:

Podpis posrednika:

______________________________

______________________________
(S tem podpisom jamčim, da so osebni podatki na
vlogi identični podatkom na dokumentih zastopnika vlagatelja)

Izpolnjeni podatki s strani jemalca leasinga/poroka na prvi strani tega dokumenta služijo tudi za potrebe preverjanja podatkov o podpisniku
pogodbe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT), objavljen v Uradnem listu št. 60, dne
06.07.2007. V skladu z navedenim zakonom je potrebno ugotavljati tudi podatke o dejanskem lastniku pravne osebe in voditi evidenco o tem.
Zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti vas prosimo, da odgovorite na vprašanja na naslednji strani.
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Podatki o dejanskem lastniku
A. Ali je v vašem gospodarskem subjektu (izpolni domača pravna oseba ali S.P.):
a) fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 25% poslovnega deleža
delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju
pravne osebe, oziroma je udeležena v kapitalu pravne osebe z več kakor 25% deležem, ali
ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe

DA

NE

b) fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej
podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali
drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju

DA

NE

B. Ali je v vaši pravni osebi, ki je npr. ustanova ali podoben pravni subjekt tujega prava, ki sprejema, upravlja ali razdeljuje
premoženjska sredstva za določen namen (izpolni tuja pravna oseba):
a) fizična oseba, ki je prejemnik več kakor 25% koristi od premoženja, ki se upravlja, pod
pogojem, da so bili bodoči upravičenci že določeni ali so določljivi

DA

NE

b) oseba ali skupina oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali
podobnega pravnega subjekta tujega prava, če je treba posameznike, ki bodo prejemniki
koristi pravne osebe oziroma podobnega pravnega subjekta tujega prava, še določiti

DA

NE

c) fizična oseba, ki posredno ali neposredno obvladuje več kakor 25% premoženja pravne
osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava

DA

NE

C. Če ste na katero od vprašanj, navedenih pod točko A in B odgovorili pritrdilno, prosimo, da vpišete
podatke o dejanskem lastniku v spodnjo tabelo:
Lastnik 1
Ime in priimek:
Stalno ali začasno prebivališče:
Država:
Kategorija oseb, zainteresiranih za
ustanovitev in delovanje pravne osebe
Način lastništva (ustrezno obkrožite)

a. posredno
b. neposredno

Lastnik 2
Ime in priimek:
Stalno ali začasno prebivališče:
Država:
Kategorija oseb, zainteresiranih za
ustanovitev in delovanje pravne osebe
Način lastništva (ustrezno obkrožite)

a. posredno
b. neposredno

Lastnik 3
Ime in priimek:
Stalno ali začasno prebivališče:
Država:
Kategorija oseb, zainteresiranih za
ustanovitev in delovanje pravne osebe
Način lastništva (ustrezno obkrožite)

a. posredno
b. neposredno

Spodaj podpisani___________________________ (direktor/zastopnik/pooblaščenec) izjavljam, da so
vsi z moje strani navedeni podatki o lastnikih resnični.
Žig in podpis:
______________________________
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