VLOGA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA
(pravna oseba / samostojni podjetnik)

VLOGA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA
1. OSNOVNI PODATKI □

LEASINGOJEMALEC

□

(pravna oseba / samostojni podjetnik)

PRISTOPNIK K DOLGU / POROK

Naziv:
Naslov sedeža:

Št. / naziv pošte:

Naslov za pošiljanje pošte:

Št. / naziv pošte

Matična številka:

ID za DDV - DŠ:

Registrirani davčni zavezanec: □ ne
Telefon:

□ da □ redni □ prostovoljni

GSM:

2. VLOGA ZA FINANCIRANJE

Obdobje davčnega obračuna v mesecih:

□1

□3

□ 6

□ 12

e-mail:

□ finančni leasing □ operativni leasing

/ □ nov □ rabljen

Predmet financiranja:
Nabavna vrednost:
Zapadlost obroka v mesecu:

Plačilo ob sklenitvi pogodbe¹:
□ 8.

□ 18.

□ 28.

Soglasje za e-račun □ DA □ NE

Želena doba financiranja:

□ drugo _____
Št. TRR:

SI56

-

V primeru sklenjene pogodbe o leasingu soglašam, da bodo vsi računi poslani samo v spletno banko navedenega računa.
3. LASTNIŠKA STRUKTURA IN PREGLED NA PODLAGI ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA
IN FINANCIRANJU TERORIZMA
Lastniška struktura družbe
□ eno osebna družba/s.p./zasebnik □ ostali (izpolnite tudi obrazec Lastniška struktura družbe in podatki o dejanskih lastnikih)
Podatki o povezanih družbah skladno s 527. členom ZGD-1 - pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:
□ ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti oz. z večinskim deležem): _____________________________________________
□ je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba): _______________________________________________________________
□ so koncernske družbe: ________________________________________________________________________________________________
□ sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi: ______________________________________________________________________________
□ so povezane s podjetniškimi pogodbami:___________________________________________________________________________________
Podatki o: □ ZAKONITEM ZASTOPNIKU

□ NOSILCU DEJAVNOSTI / S.P.

□ DEJANSKEM LASTNIKU

□ POOBLAŠČENCU

Ime in priimek:
Naslov stalnega bivališča:

Št. / naziv pošte:

Naslov začasnega bivališča:

Št. / naziv pošte:

EMŠO:

Davčna št.:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Vrsta osebnega dokumenta: : □ osebna izkaznica

□ potni list

Št. osebnega dokumenta:

Državljanstvo:
Datum izdaje:

Veljavnost:

Izdajatelj:

Opredelitev politične izpostavljenosti po definiciji ZPPDFT-1 – definicija in obrazložitev na drugi strani (ustrezno označite):
□ nisem politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe
□ sem² politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe
Podatki o: □ ZAKONITEM ZASTOPNIKU □ NOSILCU DEJAVNOSTI / S.P. □ DEJANSKEM LASTNIKU □ POOBLAŠČENCU
Ime in priimek:
Naslov stalnega bivališča:

Št. / naziv pošte:

Naslov začasnega bivališča:

Št. / naziv pošte:

EMŠO:

Davčna št.:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Vrsta osebnega dokumenta: : □ osebna izkaznica
Št. osebnega dokumenta:

□ potni list

Državljanstvo:
Datum izdaje:

Veljavnost:

Izdajatelj:

Opredelitev politične izpostavljenosti po definiciji ZPPDFT-1 – definicija in obrazložitev na drugi strani (ustrezno označite):
□ nisem politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe
□ sem² politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe
¹V primeru, da je plačilo ob sklenitvi pogodbe višje od 15.000 EUR, navedite:
- podatke o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja in transakcije:
□ tekoče poslovanje □ depozit na poslovnem računu □ prodaja premoženja □ drugo: _____________________________________________
Kot dokazilo o izvoru sredstev prilagamo naslednje dokumente: _________________________________________________________________
²V primeru, da je katera od oseb na vlogi opredeljena kot politično izpostavljena oseba, je obvezno izpolniti tudi obrazca:
- Izjava o politični izpostavljenosti
- Izjava stranke o premoženjskem stanju.

Definicija politično izpostavljene osebe
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma -1(v nadaljevanju: ZPPDFT-1) opredeljuje politično izpostavljeno osebo kot:
- fizično osebo, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani
(zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji) in ožjimi sodelavci (vse fizične osebe, za katere je znano,
da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo, kot tudi fizična oseba, ki je edini
dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično
izpostavljene osebe).
Fizične osebe, ki delujejo, ali so delovale na vidnem javnem položaju so:
A voditelji oziroma voditeljice držav, predsedniki oziroma predsednice vlad, ministri oz. ministrice in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
B izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
C člani vodstvenih organov političnih strank;
D 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;
E člani oziroma članice računskih sodišč in svetov centralnih bank;
F vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil;
G člani oziroma članice upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države;
H predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih
organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

Vpogled v SIBON izključno za samozaposlene delodajalce:
S svojim podpisom na predmetni vlogi sem seznanjen o vpogledu v sistem SISBON s strani NLB Leasing d.o.o. (podrobne informacije o sistemu SISBON
se nahajajo na spletnem naslovu www.sisbon.si ).
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. 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. uporablja navedene podatke in dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev financiranja za poslovanje v okviru Skupine NLB skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu (ZEPEP), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), z določbami Zakona o bančništvu, s Sklepom o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic
ter drugimi na podlagi Zakona o bančništvu izdanih podzakonskih predpisov ali aktov Banke Slovenije. Zavezujemo se, da bomo NLB Leasing d.o.o. obvestili
o kakršnikoli spremembi v roku osmih dni od nastanka. V primeru zavrnitve vloge družba NLB Leasing d.o.o. ni dolžna pojasnjevati svojih odločitev .
V _______________________________, dne_____________________ podpis (in žig) stranke:________________________________________________
Izpolni NLB Leasing d.o.o.
□ identifikacijo stranke opravil

□ ustreznost podatkov preveril

Ime in priimek:_____________________________________________
Kraj in datum:______________________________________________

Podpis:__________________________________________________

Izpolni (pomožni) kreditni posrednik
Naziv (pomožnega) kreditnega posrednika:_________________________________________________________________________________________
Ustreznost podatkov preveril: Ime in priimek:_______________________________________________________________________________________,
ki izjavljam, da je bila identifikacija stranke in njenega zakonitega zastopnika / pooblaščenca izvedena v osebni navzočnosti stranke in da so bili stranki
korektno predstavljeni vsi postopki za odobritev posla ter, da je zakoniti zastopnik oz pooblaščena oseba lastnoročno podpisala to vlogo.
Kraj in datum:_________________________________________

Žig in podpis:_____________________________________________

Dokumentacija potrebna za obravnavo vloge za financiranje:
Izpolnjena vloga za financiranje
Predračun dobavitelja, naslovljen na NLB Leasing d.o.o., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče ID za DDV: SI19861435
Kopija osebnega dokumenta zakonitega zastopnika / pooblaščenca / dejanskega lastnika
Kopija veljavnega kartona deponiranih podpisov pri banki
Morebitna druga dokumentacija, potrebna za obravnavo vloge in pregled v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma -1
V primeru, da po sklenitvi pogodbe o leasingu v celotnem obdobju trajanja pogodbenega razmerja, naknadno posamezno plačilo presega 15.000 EUR, se
zavezujem podati Izjavo o premoženjskem stanju in predložiti morebitno drugo dokumentacijo v skladu z ZPPDFT-1

