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Interno - Internal 

 

VLOGA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA 

 

 
PODATKI O VLAGATELJU 

 

Naziv:       

 

Kot podjetje (pravne osebe tega podatka ne izpolnjujejo): 

 Ime in priimek: 

Stalno bivališče: 

Začasno bivališče: 

Državljanstvo: 

 

      

      

      

      

      

Sedež dejavnosti:       

Matična številka 

pravne osebe: 

      Davčna številka:       

Zakoniti zastopnik:       

Kontaktna oseba:       

Številka telefona:       GSM:       e-pošta:       

   

Komitent Banke Intesa 

Sanpaolo d.d.: 

 DA  NE  želim prenesti poslovanje 

Št. transakcijskega 

računa: 

      Naziv banke:       

 

 

PODATKI O FINANCIRANJU (označi oz. vpiši) 

 

 Odobritev  Obnovitev 

  

 Sprememba že odobrenih 

pogojev: 

 povečanje zneska 

  znižanje zneska 

  podaljšanje dobe 

  skrajšanje dobe 

  sprememba načina odplačila 

  sprememba zavarovanja 

  drugo 
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VRSTA FINANCIRANJA 

 

KREDIT 

 

KREDITNA LINIJA (KL) ODKUP TERJATEV 

 za financiranje obratnih 

sredstev 

 KL do 1 leta  terjatev na podlagi fakture ali 

pogodbe 

 za financiranje osnovnih 

sredstev 

 KL na odpoklic  akreditivne terjatve 

 za kritje akreditiva  KL na računu 

terjatev 

 menične terjatve 

 drugo:        drugo:        drugo:       

 

POGOJI FINANCIRANJA 

 

Znesek in valuta:       

Doba financiranja (v mesecih):       

Način zavarovanja: Poleg MENIC bo kredit zavarovan (označi): 

 z zastavo bančne vloge ali denarju podoben instrument 

 z zastavo nepremičnin 

 z zastavo premičnin 

 z zastavo vrednostnih papirjev 

 z zastavo enot premoženja investicijskih skladov 

 z zastavo oz. odstopom denarnih terjatev 

 s poroki 

 pri zavarovalnici 

 ostalo:       

 

 

Za KREDIT se izpolnijo še naslednji podatki: 

 

Predvideni rok porabe:       

Moratorij na odplačilo glavnice:  DA                                                  NE 

    do 6 mesecev 

    nad 6 do 12 

mesecev 

 
 

Način vračila:  v obrokih  

    mesečni     

trimesečni 

    polletni     letni 

 v enkratnem znesku ob zapadlosti kredita 

 večkratno do datuma zapadlosti 

 

 

Obrazložitev podane vloge o financiranju:       
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Informacija o kupcih:  

 

Zap. 

št. 

5 NAJVEČJIH KUPCEV  

(Naziv kupca) 

ZNESEK PRODAJE  

(v EUR) 

DELEŽ PRODAJE  

(v %) 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

 OSTALI KUPCI SKUPAJ             

 VSI KUPCI SKUPAJ             

 

 

Informacija o dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznostih, ki zapadejo v enem letu (vnesejo 

se obroki glavnice dolgoročnih kreditov, kratkoročnih kreditov in lizingov ter morebitne obveznosti iz 

naslova obveznic, ki zapadejo v tekočem letu).  

 

  Dolgoročne in kratkoročne 

finančne obveznosti (Upniki 

poimensko) 

Znesek v EUR Datum zapadlosti Mesečni 

obroki  

  

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

Skupaj upniki                   
    

Letni obroki  

(skupaj mesečni obroki x 12) 

  
      

 
Varstvo osebnih podatkov: 

 

Banka bo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, obdelovala in uporabljala zakonito, pošteno in pregledno. 

Banka pri obdelavi osebnih podatkov zagotavlja ustrezno varnost pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo 

osebnih podatkov, neupravičenim razkritjem podatkov nepooblaščenim osebam ter sledi najvišjim tehnično-

organizacijskim varnostnim ukrepom. Banka se zavezuje, da osebnih podatkov ne po posredovala tretjim 

osebam.  

 

Podrobnejše informacije o varstvu zasebnosti, o načinu in namenih obdelave osebnih podatkov, kategorijah 

osebnih podatkov, prejemnikih osebnih podatkov, rokih za hrambo podatkov ter vaših pravicah iz naslova 

varstva osebnih podatkov, so opisane v nadaljevanju ter v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki 

so objavljene na spletni strani www.intesasanpaolobank.si in dostopne v poslovnih prostorih banke. S podpisom 

spodaj izjavljate, da ste se seznanili z vsebino Splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov. 

 

Spodaj navedeni pooblaščeni podpisnik s podpisom te vloge soglašam in dovoljujem banki, da za namene te 

vloge obdeluje osebne podatke skladno s predpisi, ki veljajo na ozemlju Republike Slovenije in urejajo varstvo 

osebnih podatkov.  
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Soglasje za obdelavo osebnih podatkov je možno kadar koli preklicati, ne da bi to vplivalo na zakonitost 

obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Preklic soglasja se lahko sporoči 

osebno v poslovalnici Banke, ali pisno prek spletne/mobilne aplikacije Banke, elektronske pošte 

info@intesasanpaolobank.si ali na naslov: Banka Intesa Sanpaolo d. d., Kontaktni center, Pristaniška ulica 14, 

6502 Koper.  

 
Spodaj navedeni pooblaščeni podpisnik s podpisom te vloge: 

1.  jamčim za točnost podatkov in izrecno pooblaščam, soglašam in dovoljujem Banki, da: 

- za namen ocenjevanja kreditne sposobnosti v sistemu izmenjevanja informacij (SISBON/SISBIZ) in 

drugih institucijah pridobi vse naše bančne in druge poslovne informacije, ki imajo vpliv na 

odločitev o financiranju ter podatke, ki bodo potrebni za ocenjevanje kreditne sposobnosti v 

celotnem obdobju izvajanja pogodbe, če bo le-ta sklenjena  ter v primeru reklamacij, izterjave, 

revizije, posodabljanju podatkov, letnih pregledov, ugotavljanju bonitetne ocene in drugih 

dogodkov, ki jih Banka potrebuje pri izvajanju sklenjene kreditne pogodbe, 

- za namene zavarovanja pri zavarovalnici opravi poizvedbo pri zavarovalnici o prevzemu rizika v 

zavarovanje, 

- posreduje zavarovalnici zaradi pridobitve njenega soglasja za sprejem v zavarovanje in prijave 

kredita v zavarovanje, vse za namen izvajanja zavarovanja, moje osebne podatke (če je 

vlagatelj samostojni podjetnik oz. zasebnik)  in podatke o dejavnosti iz vloge za odobritev kredita, 

podatke o kreditni sposobnosti,  podatke o kreditu in druge podatke (npr. lastništvo 

nepremičnine itd.), dogovorjene skladno z določili zavarovalne pogodbe, sklenjene med banko 

in zavarovalnico, 

- s sredstvi za avtomatsko obdelavo ali s klasičnimi sredstvi vzpostavi, obdeluje, hrani oziroma 

posreduje osebne in druge podatke, ki so povezani s sklenitvijo in izvajanjem pogodbe  

- bremeni moj transakcijski račun oz. katerikoli drug račun, ki ga imam odprtega pri Banki Intesa 

Sanpaolo d.d. za morebitne stroške in obveznosti nastale na podlagi te vloge, po veljavni Tarifi 

Banke Intesa Sanpaolo d.d. 

 

 

2. izjavljam, da (ustrezno označiti in navesti): 

nimam odlogov odplačila obveznosti zaradi Covid19 po kreditu/ih in/ali leasingu/ih pri nobeni 

finančni instituciji 

imam odlog/e odplačila obveznosti zaradi Covid19 po       (navesti število) kreditu/ih in/ali 

leasingu/ih pri finančni/h instituciji/ah                   (navesti finančne institucije)  

 
 

 

 

 

                         
Kraj in datum  Podpis  vlagatelja zahtevka 

 

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA 

 

PRAVNA OSEBA 

 

ZASEBNIK, S.P. 

 Izpolnjena vloga za financiranje 

 

 Izpolnjena vloga za financiranje 

 Dokumentacija povezana z namenom financiranja (npr. 

kupoprodajna pogodba, gradbeno dovoljenje, račun, 

pogodba o poslu, investicijski program, denarni tok, 

drugo) – po dogovoru z banko 

 

 Dokumentacija povezana z namenom financiranja 

(npr. kupoprodajna pogodba, gradbeno dovoljenje, 

račun, pogodba o poslu, investicijski program, denarni 

tok, drugo) – po dogovoru z banko 

 Veljavni osebni dokument in osebna davčna številka 

zakonitega zastopnika in pooblaščenih oseb 

 

 Veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in 

pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko 

pooblaščenih oseb  
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 Računovodske izkaze za zadnja tri leta (izkaz poslovnega 

izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim 

poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v 

tekočem letu (medletni izkazi) 

 Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, 

doseženega z opravljanjem dejavnosti, skupaj z 

bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri 

leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem 

letu (medletni izkazi) 

 

 Pojasnila k računovodskim izkazom 

 

 Potrdilo o plačanih davčnih obveznostih  

 Sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri 

dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so 

zavezana reviziji) 

  

 Dokumente povezane z ureditvijo zavarovanja 

 Dokumente povezane z ureditvijo zavarovanja  Dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o 

vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna 

organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,...) 

 

 Dokumentacijo glede registracije podjetja, vpisa v 

poslovni register, obrtno dovoljenje,… pridobi banka 

sama 

 

 Dokumentacijo glede registracije podjetja, vpisa v 

poslovni register, obrtno dovoljenje,… pridobi banka 

sama 

 

 

 


