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

POROK

Naziv:
Naslov sedeža:

Pravna oblika:

d.o.o.

d.d.

d.n.o.

s.p.

zavod drugo:

Matična številka:

Datum ustanovitve:

Šifra dejavnosti:

Število zaposlenih:

Davčna št. / ID za DDV:

Registrirani davčni zavezanec:

ne

da

redni

prostovoljni

Št. transakcijskega računa:
Naziv poslovne banke:
Naslov za pošiljanje pošte:
Telefon

GSM:

Internetni naslov:

E-pošta:

Telefax:

Kontaktna oseba:

Tel.:

Računovodstvo:

Tel., GSM:

GSM:

Prevladujoča dejavnost:
Pet največjih kupcev:
Pet največjih dobaviteljev:

2. PODATKI O PREMOŽENJSKEM STANJU
Mesečne obveznosti iz najetih kreditov, leasingov, najemov, ...:
Celoletne izven bilančne obveznosti (poroštva, garancije, poslovni najem):
Druge obveznosti do Banke Intesa Sanpaolo d.d. (v nadaljevanju: Banke):
Ali ste lastnik nepremičnin?

ne

da

Katerih?

Ali je katera od nepremičnin obremenjena?
ne
Ali so lastniki družbe, družba sama oz. direktor imetniki

da

večinskega dela poslovnih deležev ali delnic kakšne druge družbe?

Katera?

ne

da Katerih?

3. VLOGA ZA FINANCIRANJE
Finančni leasing

drugo:

Predmet financiranja:
Nabavna vrednost

Želena višina pologa:

Želena doba financiranja:

Druge želje:

Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, Slovenija, matična številka: 5092221000, ID za DDV:
SI98026305, registrski organ: Okrožno sodišče v Kopru, osnovni kapital: 22.173.218,16 EUR, BIC: BAKOSI2X, poravnalni
račun: SI56 0100 0000 1000 153

4. PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU
Ime in priimek:
Naslov stalnega bivališča:
Naslov začasnega bivališča:
Telefon:

GSM:

Telefax:

EMŠO:

Davčna številka:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Državljanstvo:

Št. osebnega dokumenta:

Datum izdaje:

Izdajatelj:

Izjava: S svojim podpisom jamčim, da so vsi navedeni podatki resnični in točni, ter zanje materialno in kazensko odgovarjam. Dovoljujem,
da Banka uporablja navedene podatke in kopijo osebnega dokumenta skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
PRAVNA OSEBA DOSTAVI:

Kje dobiti:

Izpolnjena vloga za financiranje

SAMOSTOJNI PODJETNIK DOSTAVI

Kje dobiti:

Izpolnjena vloga za financiranje

Predračun dobavitelja za predmet
financiranja, naslovljen na Banko

Dobavitelj

Predračun dobavitelja za predmet
financiranja, naslovljen na Banko

Dobavitelj

Izpisek iz sodnega registra (ne starejši
od enega meseca)

Sodišče ali
Notar

Obrtno dovoljenje ali priglasitveni list

DURS

Kopija obvestila o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti (statistika)

AJPES

Original osebnega dokumenta nosilca
dejavnosti (na vpogled)

Original osebnega dokumenta zakonitega
zastopnika (na vpogled)

Potrdilo o plačanih davkih (ne starejše
od 7 dni)

DURS

Kopija Potrdila o davčni registraciji

DURS

Kopija Potrdila o davčni registraciji

DURS

Solventnost (ne starejša od 7 dni)

Banka

Solventnost (ne starejša od 7 dni)

Banka

S strani banke potrjena kopija veljavnega
kartona deponiranih podpisov (ne starejši
od enega meseca)

Banka

S strani banke potrjena kopija
veljavnega kartona deponiranih
podpisov (ne starejši od enega meseca)

Banka

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za
zadnji dve leti

Vaše
računovodstvo

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
za zadnji dve leti

Vaše
računovodstvo

Medletna bilanca stanja in izkaz
poslovnega izida

Vaše
računovodstvo

Medletna bilanca stanja in izkaz
poslovnega izida

Vaše
računovodstvo

Drugo:

Drugo:

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, soglašamo in izrecno pooblaščamo Banko, da:

Za presojo kreditne sposobnosti vpogleda in pridobi naše podatke iz sistema za izmenjavo informacij o boniteti strank;

Preveri oz. pridobi vse naše bančne podatke in druge poslovne informacije pri drugih finančnih institucijah, ki imajo vpliv na
odločitev o financiranju ter podatke, ki bodo potrebni v celotnem obdobju izvajanja pogodbe, če bo le-ta sklenjena;

S sredstvi za avtomatsko obdelavo ali s klasičnimi sredstvi vzpostavi, obdeluje, hrani ter uporablja podatke, ki so povezani s
sklenitvijo in izvajanjem pogodbe;

V primeru zavrnitve vloge ni dolžna pojasnjevati svojih odločitev.
Zavezujemo se, da bomo Banki sporočili kakršnokoli spremembo (naslov, naziv družbe, tel. št., ...).
V / Na

Podpis in žig leasingojemalca/poroka
Zastopnik:

,dne

Identifikacijo opravil
Ime in priimek:

podpis:

dne:

podpis:

dne:

Ustreznost podatkov preveril
Ime in priimek:

Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, Slovenija, matična številka: 5092221000, ID za DDV:
SI98026305, registrski organ: Okrožno sodišče v Kopru, osnovni kapital: 22.173.218,16 EUR, BIC: BAKOSI2X, poravnalni
račun: SI56 0100 0000 1000 153

