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VLOGA ZA ODOBRITEV LEASINGA – PODATKI O STRANKI

PRAVNA OSEBA
(izpolnite in ustrezno obkrožite)
Naziv družbe: ____________________________________________________________________________________________________________________
Naslov (ulica, hišna št., kraj): ________________________________________________________________________________________________________
Dav na št.:
Zavezanec za DDV:

Mati na št.: _________________________________________________________
a) DA

b) NE

št. zaposlenih: _______________________________________________________

Kontaktna oseba:
Družbena oblika:

telefonska št.:
a) D.O.O.

b) D.D.

c) K.D.

Šifra dejavnosti:
Povezane družbe:

št. faksa:_________________________
d) D.N.O.

e) S.P.

Vrednost osnovnega kapitala (v EUR):____________________________________
a) DA

b) NE

IZJAVA na podlagi zakona o prepre evanju denarja – pooblaš eni zastopnik podjetja
Priimek in ime:

Dav na številka:______________________________________________________

EMŠO:

datum in kraj rojstva: __________________________________________________

Vrsta osebnega dokumenta:

Št. osebnega dokumenta:______________________________________________

Položaj v podjetju (naziv delovnega mesta pri pravni osebi):________________________________________________________________________________

S podpisom izjavljam:
1. da vzpostavljam poslovno razmerje s podjetjem Micrat leasing d.o.o. z namenom sklenitve pogodbe o finan nem/operativnem leasingu in da poslujem kot pooblaš enec zgoraj navedene družbe,
2. da so vsi navedeni podatki in priloženi dokumenti to ni in ustrezajo dejanskemu stanju in da ima navajanje nepravilnih podatkov in neverodostojnih dokumentov lahko odškodninske in kazensko-pravne
posledice,
3. dovoljujem, da podjetje Micrat leasing d.o.o. v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke in da jih lahko uporabi za pripravo poro il nadzornim
institucijam,
4. zavezujem se, da bom vsako spremembo posredovanih podatkov sporo il podjetju Micrat leasing d.o.o. najkasneje v roku 8 dneh po nastali spremembi,
5. da sem seznanjen-a s tem, da bo dajalec leasinga odlo al o sklenitvi pogodbe po prejemu vseh zahtevanih dokumentov in da si pridružuje pravico, da brez pojasnila svoje odlo itve zavrne vlogo,
6. s polno odgovornostjo, da nisem bil-a še nikoli pravnomo no obsojen-a zaradi izdaje nekritih vrednostnih papirjev.
7. oziroma dovoljujem da se osebni dokument pooblaš enega zastopnika lahko kopira in uporablja v poslovne namene
IZJAVA – na podlagi zakona o prepre evanju pranja denarja in financiranju terorizma
S podpisom izjavljam, da vzpostavljam poslovno razmerje s podjetjem Micrat leasing d.o.o. z namenom sklenitve pogodbe o financiranju vozila oz. potrošniškega blaga in da poslujem v svojem imenu.
S podpisom tudi izjavljam, da sem seznanjen s spodnjimi definicijami* (ustrezno obkrožite):
•
•

NISEM politi no izpostavljena oseba, nisem ožji družinski lan politi no izpostavljene osebe in nisem ožji sodelavec takšne politi no izpostavljene osebe.
SEM politi no izpostavljena oseba ali ožji družinski lan politi no izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politi no izpostavljene osebe; moja funkcija
je___________________________________________________________________

V ______________________ dne____________________________

Žig in podpis vlagatelja: _______________________ ________Podpis kreditnega posrednika oz. komercialista:______________________________________
(s podpisom jam im, da so osebni podatki zastopnika na vlogi identi ni podatkom na dokumentih zastopnika)

NEPOPOLNO IZPOLNJENIH VLOG NE BOMO OBRAVNAVALI. Navedeni podatki so potrebni in obvezni za izdelavo vaše bonitete. Vsi podatki so strogo zaupni!

DOKUMENTACIJA, POTREBNA ZA ODOBRITEV LEASINGA ZA PRAVNE OSEBE:
predra un dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in pla ilnimi pogoji z veljavnostjo najmanj 5 dni,
kopijo osebnega dokumenta pooblaš enega zastopnika,
medletna bilanca stanja in izkaz poslovnega uspeha,
kopijo izpiska iz AJPES-a,
potrdilo o pla anih davkih (staro najve 14 dni)
dav na številka Ministrstva za finance,
original obrazec BON 1, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva vložitve prošnje
izpis prometa na poslovnem ra unu za obdobje zadnjih 6 mesecev (prilivi in odlivi),
s strani banke overjena fotokopija kartona deponiranih podpisov
Dodatna dokumentacija za samostojne podjetnike:
-kopija potrdila o dav ni registraciji zavezanca (s.p., ki ni dav ni zavezanec predloži kopijo dav ne številke),
-priglasitveni list.
*Tuja politi no izpostavljena oseba je vsaka fizi na oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju ter ima stalno prebivališ e v drugi državi lanici EU ali tretji državi oziroma deluje
ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v drugi državi lanici EU ali tretji državi, vklju no z njenimi ožjimi družinskimi lani in ožjimi sodelavci.
a) Termin »politi no izpostavljene osebe« se v tem dokumentu uporablja za slede e funkcije:
-voditelj oziroma voditeljice držav, predsedniki oz. predsednice vlad, ministri in njihovi namestniki oz. pomo niki,
-izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles,
- lani oz. lanice vrhovnih in ustavnih sodiš ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odlo itve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogo e uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev,
- lani oz. lanice ra unskih sodiš in svetov centralnih bank,
-veleposlaniki oz. veleposlanice, odpravniki oz. odpravnice poslov in visoki astniki oz. astnice oboroženih sil,
- lani oz. lanice upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v ve inski lasti države.
Zgornje to ke se prav tako lahko nanašajo na pozicije na evropski ravni ter ravni mednarodnih organizacij.
b) Termin »ožjih družinskih lanov« vsebuje:
-zakonski partner,
-zunajzakonski partner,
-bratje, sestre ter otroci, njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji,
-starši.
c) Termin »ožji sodelavec osebe« zajema naslednje osebe:
-vsaka fizi na oseba, ki ima skupni dobi ek iz premoženja ali sklenjeno poslovno razmerje z osebo, ki zaseda vidni javni položaj, je vodja pomembne javne inštitucije ali dobrodelne ustanove ali ima kakršne
koli tesne stike z osebo, ki vodi pomembne državne ustanove,
-vsaka fizi na oseba, ki ima katere koli druge tesne poslovne stike ali ima skupni dobi ek iz premoženja ali sklenjenega poslovnega razmerja, ali ima katere koli druge tesne poslovne stike.

