Spoštovani!
Na vašo željo vam pošiljamo zahtevek za spremembo pogodbenih določil. Prosimo vas, da ustrezno in razumljivo označite željeno
spremembo in jo po potrebi dodatno opišete.

VLOGA ZA SPREMEMBO K POGODBI O FINANČNEM LEASINGU ALI NAJEMU – ODLOG PLAČIL (fizične osebe)
Številka pogodbe
Leasingojemalec:
Naslov:
Davčna številka:
Delodajalec:
Telefonski kontakt:
E-naslov:

Podajam vlogo MORATORIJ - ODLOG PLAČIL s prestavitvijo zapadlosti obrokov za 3 mesece,
zaradi naslednjega vzroka (navedite spodaj in ustrezno utemeljite):
Opis dejstev in okoliščin povezanih s posledicami epidemije virusa, ki so vplivale na finančni položaj:

Ostalo:

Dokumentacija, ki jo obvezno priložite k podpisani vlogi:
 Zadnji bančni izpisek z razvidnim prilivom z naslova plače in imenom delodajalca kot nakazovalcem
 Kopija osebnega dokumenta (v kolikor je od datuma zadnje sklenitve prišlo do sprememb ali pa je potekla veljavnost
dokumenta)

IZJAVA LEASINGOJEMALCA kot fizične osebe in POROKA kot fizične osebe, nosilca samostojne dejavnosti ali zasebnika
 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, Bleiweisova cesta 1,
4000 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.
 Dovoljujem in izjavljam, da sem seznanjen-a s tem, da bo Gorenjska banka d.d., Kranj odločala o vsaki spremembi na pogodbi po prejemu vseh
zahtevanih dokumentov in po poizvedbi v zbirki osebnih podatkov skladno z 10. členom ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/2016).

Gorenjska banka d.d., Kranj, si pridržuje pravico, da zavrne zahtevek leasingojemalca za spremembo pogodbenih določil brez obrazložitve. Zahtevka, ki je
pomanjkljivo ali nečitljivo izpolnjen ne bomo obravnavali. Sprememba začne veljati z dnem, ko Gorenjska banka d.d., Kranj, zanjo po pooblastilu GB Leasing,
d.o.o. potrdi aneks o spremembi pogodbenih določil. Sprememba pogodbe je storitev, ki jo Gorenjska banka d.d., Kranj zaračuna po veljavnem ceniku, ki je
javno objavljen v prostorih servisnega podjetja GB Leasing, d.o.o.. Gorenjska banka d.d., Kranj si pridržuje pravico kadarkoli preklicati moratorij, če so bili
posredovani podatki netočni, zavajajoči ali lažni.
Za informacije pokličite na telefon: 01 565 99 00, oziroma vlogo z vso pripadajočo dokumentacijo pošljite na naslov: moratorij@gb-leasing.si

Žig, ime, priimek in podpis (zakonitega) poroka

Ime, priimek in podpis leasingojemalca

Kraj in datum:

Kraj in datum:
Stran 1 od 1

