VLOGA ZA FINANCIRANJE (fizične osebe)
Izpolni dobavitelj:
Naziv dob.:
Št. pon. za financiranje:

Št. pred.:

Kontaktna os.:
Kraj in datum:

Znamka:
Št. šasije:

Model:
Št. motorja:

Različica:
Moč motorja (kW):

Neto cena:
Število obrokov:

DDV:
Obrok:
Preostanek vrednosti:

Plačilo na začetku:
EOM:

Izpolni vlagatelj:
A. Osebni podatki:
1. Ime in priimek:
2. Davčna številka:
3. Datum rojstva:
4. Kraj rojstva:
5. Država rojstva:
6. Državljanstvo:
7. Vrsta osebnega dokumenta:
[ ] Osebna izkaznica
[ ] Potni list
8. Št. osebnega dok.:
9. izdajatelj:
datum izdaje:
datum poteka:
10. Bivališče:
[ ] lastna hiša
[ ] lastno stanovanje
[ ] solastniško stanovanje [ ] najemniško stanovanje
[ ] podnajemniško stanovanje
[ ] službeno stanovanje
[ ] stanovanje pri starših
11. Stalni naslov:
Poštna št. in kraj:
Država rezidenta:
12. Začasni naslov:
Poštna št. in kraj:
13. Ulica in hišna št. za pošto:
Poštna št. in kraj:
14. Telefon:
15. GSM:
16. E-Mail:
17. Zakonski stan:
[ ] samski
[ ] poročen ali v izvenzakonski zvezi [ ] vdovec
[ ] razvezan
[ ] živi ločeno
18. Število vzdrževanih članov:
19. Ste lastnik nepremičnin? [ ] Da
20. Katerih?
21. Namen poslovnega razmerja: Prosim za odobritev
[ ] Kredita
[ ] Leasinga
22. Izbira datuma plačila na dan:
[ ] 8. [ ] 18.
23. Št. TRR: odprt pri banki:
B. Podatki o dejavnosti stranke:
Vrsta zaposlitve: [ ] uslužbenec [ ] oseba s prihodki iz premoženja [ ] državni uradnik [ ] državni uradnik z omejenim mandatom
[ ] delavec [ ] svobodni poklici [ ] upokojenec [ ] gospodinja/gospodinjec [ ] študent [ ] vajenec [ ] nezaposlen
[ ] oseba na porodniškem dopustu
Naziv podjetja:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:
Telefon v službi:
Panoga delodajalca: [ ] gradbena obrt/obrt/rudarstvo
[ ] bančništvo/zavarovalništvo [ ] maloprodaja
[ ] elektro/finomehanika/optika [ ] vrtnarstvo/ribištvo/kmetijstvo/vinogradništvo/gozdarstvo
[ ] gastronomija
[ ] veletrgovina
[ ] les/tisk/papir
[ ] plastika/guma
[ ] usnje/tekstil/oblačila [ ] živila
[ ] javna uprava
[ ] drugo
[ ] gradnja jeklenih konstrukcij/avtomobilska industrija/obdelava kovin
[ ] kamenine/zemlja/plin/keramika
Zaposlen za:
[ ] določen čas
[ ] nedoločen čas
[ ] drugo
Trajanje trenutne zaposlitve: [ ] < 6 mesecev [ ] 0,5 - 1 leto [ ] 1- 2 leti
[ ] 3 - 5 let
[ ] 6 - 10 let [ ] > 10 let
Poklic:
Stopnja izobrazbe:
[ ] brez zaključene izobrazbe [ ] zaključena osnovna šola
[ ] zaključena poklicna šola
[ ] mojstrski izpit
[ ] matura
[ ] višje/visokošolski študij
[ ] neznano
C. Finančni podatki:
Višina zadnje neto plače:
Ostali uradno dokazljivi prihodki v povprečju mesečno:
Opis uradno dokazljivih dohodkov:
Mesečne obveznosti iz naslova obstoječih kreditov in leasingov znašajo skupaj: _____ EUR
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D. IZJAVA na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma:
S podpisom izjavljam, da vzpostavljam poslovno razmerje z Gorenjska banka d.d. Kranj z namenom sklenitve pogodbe o financiranju vozila
oz. opreme ter da sem prebral in razumel spodnje definicije* in (ustrezno obkrožite):
[ ] NISEM politično izpostavljena oseba, nisem ožji družinski član politično izpostavljene osebe in nisem ožji sodelavec takšne
politično izpostavljene osebe.
[ ] SEM politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene
osebe; moja funkcija oz. vloga je _____________________________________.
V primeru, da ste obkrožili, da ste politično izpostavljena osebe navedite podatke o:
- trajanju funkcije (datum): od: _________ do: _________
- premoženjskem stanju:
- izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije:
V primeru sprememb statusa politično izpostavljene osebe, bom Gorenjski banki, d.d.Kranj. takoj sporočil/a moj novi status.

* Politično izpostavljena oseba skladno z ZPPDFT-1 (61.člen) je vsaka fizična oseba, ki deluje, ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v
državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.
a) Termin “politično izpostavljene osebe” se v tem dokumentu uporablja za sledeče funkcije:


voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;



izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;





člani vodstvenih organov političnih strank;
člani 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;
člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;



vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil;



člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države;



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.

b) Termin “ožjih družinskih članov” vsebuje:


zakonski partner ali zunajzakonski partner;



otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji;



starši.

c) Termin “ožji sodelavec osebe” zajema naslednje osebe:


fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno
osebo.



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.

Izpolnjeni podatki s strani leasingojemalca leasinga/poroka služijo tudi za potrebe preverjanja podatkov o podpisniku pogodbe v skladu z Zakonom o
preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).
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E. IZJAVA:
 Dovoljujem in izjavljam, da sem seznanjen-a s tem, da bo Gorenjska banka d.d., Kranj odločala o sklenitvi pogodbe po prejemu vseh zahtevanih
dokumentov in poizvedbi v zbirki osebnih podatkov skladno z 10. členom ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/2016).
 Dovoljujem za presojo svoje kreditne sposobnosti preverjanje svojih podatkov tudi pri drugih finančnih institucijah (banke, hranilnice, zavarovalnice) in
da dovoljujem opraviti poizvedbo pri zavarovalnici o prevzemu rizika v zavarovanje z namenom zavarovanja kredita pri zavarovalnici.
 Izjavljam s polno odgovornostjo, da nisem bil-a še nikoli pravnomočno obsojen-a zaradi izdaje nekritih vrednostnih papirjev.
 S svojim podpisom jamčim za verodostojnost in popolnost navedenih podatkov in izjavljam, da sem seznanjen-a s tem, da ima lahko navajanje napačnih
podatkov odškodninske in kazensko-pravne posledice. S podpisom te vloge dovoljujem, da GB Leasing, d.o.o. in Gorenjska banka d.d., Kranj lahko
preverita verodostojnost predložene dokumentacije.
 V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov potem ko mi je banka predhodno podrobno obrazložila namen obdelave osebnih podatkov, dovoljujem
banki, da lahko obdeluje vse moje osebne podatke, navedene v tej listini ali pridobi te podatke od upravljavca zbirke osebnih podatkov, če spremembe
le-teh ne bom sporočil banki sam. Osebne podatke sme banka obdelovati za potrebe njenega poslovanja v okviru poslovnega razmerja iz te listine in jih
lahko obdeluje z mojimi osebnimi podatki iz vseh listin o drugih poslih, s katerimi sem z banko v poslovnem razmerju, vse do prenehanja kateregakoli
mojega poslovnega razmerja z banko.
 Izjavljam, da dovoljujem obdelavo osebnih podatkov, opredeljenih v prejšnji alineji, tudi za namen izvajanja drugih storitev in produktov (v kar sodi
sklepanje zavarovanja vozila ali pridobivanja garancij ipd.) in za namen spremljanja zadovoljstva kupcev in vodenje reklamacij ter vodenje stikov s stranko
preko različnih komunikacijskih poti (pošta, e-pošta, klic ipd.).
 Izjavljam, da dovoljujem hranjenje kopije osebnega dokumenta v elektronski obliki.
 Izjavljam, da sem seznanjen, da opravila s področja leasinga v imenu in za račun leasingodajalca Gorenjske banke d.d., Kranj izvaja servisno podjetje
GB Leasing, d.o.o., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana. Leasingojemalec glede vseh zadev, povezanih s to vlogo, kontaktira z GB Leasingom, d.o.o.

Kraj in datum: ____________________

Podpis stranke, ki sklepa poslovno razmerje:

(izpolni kreditni posrednik)
(ime in priimek delavca kreditnega posrednika) _____________________________________________________________________________
izjavljam, da je bila identifikacija stranke in njenega zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca izvedena v osebni navzočnosti stranke in da so
podatki na dokumentaciji identični podatkom na osebnem dokumentu stranke. Nadalje izjavljam, da so bili stranki korektno predstavljeni vsi
postopki za odobritev posla (vpogled v SISBON, odplačilna sposobnost in način obrestovanja), ter da je stranka lastnoročno podpisala to vlogo.

Kraj in datum: ____________________
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