VLOGA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA
(samostojni podjetnik, zasebnik)
1. OSNOVNI PODATKI

□ LEASINGOJEMALEC

□ PRISTOPNIK K DOLGU / POROK

Naziv:
Naslov sedeža:
Naslov za pošiljanje pošte:
Pravna oblika:

□ s.p.

□ zasebnik

□ drugo:

Število zaposlenih:

Matična številka:

ID za DDV (DŠ):

Registrirani davčni zavezanec: □ ne □ da □ redni □ prostovoljni

Obdobje davčnega obračuna v mesecih:

Št. transakcijskega računa:

Odprt pri:

Tel.št.:

GSM:

Telefax:

e-mail:

Kontaktna oseba:

Tel., gsm:

□1

□3

□ 6

□ 12

Prevladujoča dejavnost:
Največji kupci:
Največji dobavitelji:

2. PODATKI O PREMOŽENJSKEM STANJU IN POVEZANOSTI OSEB
Celoletne izven bilančne obveznosti (poroštva, garancije, poslovni najem,…./znesek):
Druge obveznosti do skupine NLB: □ ne
Ali ste lastnik nepremičnin?

□ ne

□ da

Ali je katera od nepremičnin obremenjena?

□ da opis:
Vrsta: □ poslovni prostor □ stanovanje □ hiša □ vikend □ zemljišče □ drugo:
□ ne

□ da opis:

Kapitalska povezanost z gospodarskimi družbami, v katerih sem imetnik 20 ali več odstotkov delnic ali poslovnih deležev
Ime in sedež družbe

Delež / delnice (v%)

Poslovni subjekti, s katerimi imam oblikovano skupno poslovno politiko in skupaj delujemo z namenom doseganja skupnih poslovnih ciljev (naziv, sedež):

Tesna poslovna povezanost z naslednjimi gospodarskimi družbami in/ali samostojnimi podjetniki:
Nabavljam nad 50% blaga ali storitev od družbe / s.p. (naziv in sedež)

% povprečne nabave zadnjih 12 mesecev

Dobavljam nad 50% blaga ali storitev družbi / s.p. (naziv sedež)

% povprečne dobave zadnjih 12 mesecev

S samostojno dejavnostjo hkrati opravljam vodstveno funkcijo (predsednik ali član nadzornega sveta ali uprave) v naslednjih družbah:
Ime in sedež družbe

Funkcija

Zakonec/izven zakonski partner (ime in priimek) je s.p. oz. je imetnik deleža/delnic v družbi (naziv, naslov) Odstotek deleža/delnic nad 50%

Poslovno nesposoben otrok (ime in priimek)

je imetnik deleža/delnic v družbi (naziv, naslov)

Odstotek deleža/delnic nad 50%

3. VLOGA ZA FINANCIRANJE
□ finančni leasing

□ operativni leasing

□ drugo:

Predmet financiranja:

□ nov

Nabavna vrednost:

Želena višina pologa:

□ rabljen

Želena doba financiranja:

4. PODATKI O NOSILCU DEJAVNOSTI
Ime in priimek:
Naslov stalnega bivališča:
Naslov začasnega bivališča:
Telefon:

GSM:

e-pošta:

EMŠO:
Datum rojstva:

Davčna številka:
Kraj rojstva:

Državljanstvo:

Vrsta osebnega dokumenta:

Datum izdaje:

Št. osebnega dokumenta:

Izdajatelj:

Veljavnost:

IZJAVA NA PODLAGI ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA

S podpisom izjavljam, da kot nosilec dejavnosti iz točke 1. vzpostavljam poslovno razmerje z družbo NLB Leasing d.o.o. Ljubljana z namenom
sklenitve pogodbe o financiranju predmeta navedenega v točki 4. (oz. z namenom sklenitve pogodbe o pristopu k dolgu / poroštvu) in da poslujem v
svojem imenu oz. v imenu družbe.
S podpisom izjavljam (ustrezno obkrožite):
□ nisem tuje politično izpostavljena oseba, nisem ožji družinski član tuje politično izpostavljene osebe in nisem ožji sodelavec tuje politično
izpostavljene osebe
□ sem tuje politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član tuje politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec tuje politično izpostavljene osebe;
Moja funkcija oz. vloga je _______________________________________________________________________________________________
V primeru sprememb statusa tuje politično izpostavljene osebe bom družbi NLB Leasing d.o.o. Ljubljana takoj sporočil(a) moj novi status.
S podpisom tudi izjavljam, da sem prebral in razumel navedeno definicijo tuje politično izpostavljene osebe:
Tuja politična izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju ter ima stalno
prebivališče v kateri koli drugi državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.
Fizične osebe, ki delujejo, ali so delovale na vidnem javnem položaju so:
- voditelji oziroma voditeljice držav, predsedniki oziroma predsednice vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki,
- izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles,
- člani oziroma članice vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni
mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev,
- člani oziroma članice računskih sodišč in svetov centralnih bank,
- veleposlaniki oziroma veleposlanice, odpravniki oziroma odpravnice poslov in visoki častniki oziroma častnice oboroženih sil,
- člani oziroma članice upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države.
Ožji družinski člani fizične osebe iz zgornje definicije so: zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.
Ožji sodelavec fizične osebe iz zgornje definicije je vsaka fizična oseba, ki ima skupni dobiček iz premoženja ali sklenjenega poslovnega razmerja ali
ima katere koli druge tesne poslovne stike.
S svojim podpisom jamčim, da so vsi navedeni podatki resnični in točni, ter zanje materialno in kazensko odgovarjam. Dovoljujem, da NLB Leasing
d.o.o. Ljubljana uporablja navedene podatke in kopijo osebnega dokumenta za poslovanje v okviru Skupine NLB skladno z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov.
Podpis: _____________________________________________________
S svojim podpisom jamčimo, da priložena dokumentacija odraža dejansko stanje družbe oz. dejavnosti in da so vsi v obrazcu navedeni podatki resnični
in točni ter zanje materialno in kazensko odgovarjamo. Dovoljujemo, da lahko NLB Leasing d.o.o. Ljubljana pridobi vse naše bančne in druge poslovne
informacije, ki imajo vpliv na odločitev o financiranju ter podatke, ki bodo potrebni v celotnem obdobju izvajanja pogodbe, če bo ta sklenjena. Dovoljujemo
tudi, da NLB Leasing d.o.o. Ljubljana uporablja navedene podatke in dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev financiranja, za poslovanje v okviru
Skupine NLB skladno z: Zakonom o varstvu osebnih podatkov, odločbami zakona o bančništvu (Ur.l.RS, št. 7/99), sklepom o veliki izpostavljenosti bank
in hranilnic (Ur.l. RS, št. 32/99) ter drugimi na podlagi zakona o bančništvu izdanih podzakonskih predpisov ali aktov Banke Slovenije . Zavezujemo se,
da bomo NLB Leasing d.o.o. Ljubljana obvestili o kakršnikoli spremembi v roku osmih dni od nastanka. V primeru zavrnitve vloge družba NLB Leasing
d.o.o. Ljubljana ni dolžna pojasnjevati svojih odločitev.

V___________________________, dne_________________, podpis in žig leasingojemalca / poroka :_______________________________________
Identifikacijo opravil - Ime in priimek:____________________________________ podpis:_____________________________ dne:____________________
Ustreznost podatkov preveril - Ime in priimek:__________________________________ podpis:________________________ dne:____________________
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
□ Izpolnjena vloga za financiranje.
□ Predračun dobavitelja, naslovljen na NLB Leasing d.o.o. Ljubljana, Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče, ID za DDV: SI19861435.
□ Osebni dokument nosilca dejavnosti na vpogled.
□ S strani banke potrjena kopija veljavnega kartona deponiranih podpisov (ne starejši od enega meseca).

