IZJAVA
IZJAVA
STRANKE
STRANKE
O PREMOŽENJSKEM
O PREMOŽENJSKEM
STANJU
STANJU
IZJAVA
IZJAVA
STRANKE
STRANKE
O PREMOŽENJSKEM
O PREMOŽENJSKEM
STANJU
STANJU

1. OSNOVNI
1. OSNOVNI
PODATKIPODATKI
□ LEASINGOJEMALEC
□ LEASINGOJEMALEC
□ PRISTOPNIK
□ PRISTOPNIK
K DOLGUK/ DOLGU
POROK / POROK
□ PLAČNIK
□ PLAČNIK
□ POOBLAŠČENEC
□ POOBLAŠČENEC
□ ZAKONITI
□ ZAKONITI
ZASTOPNIK
ZASTOPNIK
□ DEJANSKI
□ DEJANSKI
LASTNIK LASTNIK
Priimek: Priimek:

Ime:

Naslov bivališča:
stalnega bivališča:
Naslov stalnega

Št.pošte:
in naziv pošte:
Št. in naziv

Naslov začasnega
Naslov začasnega
bivališča:bivališča:

Št.pošte:
in naziv pošte:
Št. in naziv

Telefon: Telefon:

GSM:

GSM:

EMŠO: EMŠO:
Datum rojstva:
Datum rojstva:

Ime:

e-mail: e-mail:
Davčna številka:
Davčna številka:

Kraj rojstva:
Kraj rojstva:

Državljanstvo:
Državljanstvo:

Vrsta osebnega
dokumenta:□
osebna izkaznica
□ potni list
Vrsta osebnega
dokumenta:□
osebna izkaznica
□ potni list

Datum izdaje:
Datum izdaje:

Št. osebnega
dokumenta:
Št. osebnega
dokumenta:

Izdajatelj:Izdajatelj:

Veljavnost:
Veljavnost:

o premoženjskem
stanju (izpolniti
v primeru,
da jepolitično
stranka politično
izpostavljena
Podatki oPodatki
premoženjskem
stanju (izpolniti
v primeru,
da je stranka
izpostavljena
oseba): oseba):

Izvor sredstev
in premoženja,
ki so predmet
ali bodo predmet
poslovnega
ali transakcije
v primeru,
da jepolitično
stranka politično
izpostavljena
oseba
in/ali stranka
Izvor sredstev
in premoženja,
ki so ali bodo
poslovnega
razmerja razmerja
ali transakcije
(izpolniti (izpolniti
v primeru,
da je stranka
izpostavljena
oseba in/ali
stranka
izhaja iz geografsko
bolj tveganega
izhaja iz geografsko
bolj tveganega
področja):področja):

Kot prilagam
dokazilo prilagam
dokumentacijo:
Kot dokazilo
naslednjonaslednjo
dokumentacijo:

S svojim podpisom
S svojim podpisom
jamčim, da
jamčim,
so vsi da
navedeni
so vsi navedeni
podatki resnični
podatki in
resnični
točni ter
in točni
zanje ter
materialno
zanje materialno
in kazensko
in kazensko
odgovarjam.
odgovarjam.
Dovoljujem,
Dovoljujem,
da NLB Leasing
da NLBd.o.o.
Leasing
podatke
d.o.o. in
podatke in
priloženopriloženo
dokumentacijo
dokumentacijo
tej izjavi,tej
posreduje
izjavi, posreduje
in da v uporabo
in da v uporabo
strokovnim
strokovnim
službam službam
v okviru vNLB
okviru
Skupine,
NLB Skupine,
izključno izključno
za potrebe
za pridobitve
potrebe pridobitve
financiranja,
financiranja,
skladno zskladno z
ZakonomZakonom
o varstvuo osebnih
varstvu osebnih
podatkovpodatkov
(ZVOP), Zakonom
(ZVOP), Zakonom
o elektronskem
o elektronskem
poslovanju
poslovanju
na trgu na
(ZEPT),
trgu Zakonom
(ZEPT), Zakonom
o elektronskem
o elektronskem
poslovanju
poslovanju
in elektronskem
in elektronskem
podpisu(ZEPEP)
podpisu(ZEPEP)
in Zakonom
in Zakonom
o elektronskih
o elektronskih
komunikacijah
komunikacijah
(ZEKom).(ZEKom).

V _____________________,
V _____________________,
dne________
dne________
podpis stranke:
podpis ___________________________________________
stranke: ___________________________________________

