V06/2021

ZAHTEVEK ZA SKLENITEV FINANČNEGA LIZINGA PREMIČNIN
KMETOVALEC in/ali NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI
PROSILEC

POROK

Zahtevek za odobritev je potrebno izpolniti natančno, berljivo in z velikimi tiskanimi črkami. Nepopolno izpolnjene vloge ne bodo obravnavane!

1. PODATKI O PREDMETU LIZINGA

RABLJEN

NOV

Opis predmeta lizinga:
(vrsta, znamka, model)

Predmet potrebujem zaradi:

novega (dodatnega) posla

nadomestitve obstoječega predmeta

hitrejše izvedbe obstoječih del

drugo:

2. OSNOVNI PODATKI
Ime in priimek:

Spol:

Ž

M

Stalno prebivališče:
Začasno prebivališče:
Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Državljanstvo/a:

Davčna številka:

Rezident države*:

Osebni dokument (OD):

Številka OD:

Izdajatelj OD:

Datum izdaje OD:
Kontaktna tel. št.:

Datum veljavnosti OD:
E-pošta:

TR:

1)

Naziv banke:

2)

Naziv banke:

osebna izkaznica

potni list

* To je država, v kateri ste zaradi svojega stalnega prebivališča, prebivališča ali drugega podobnega merila dolžni plačevati davke od vseh svojih dohodkov, ki jih dosežete kjerkoli na svetu.

3. PODATKI O KMETIJI IN POSLOVANJU
Status kmetovalca:

DA

NE

KMG-MID številka:

Št. članov kmetije:

V kmetijskem gospodarstvu sem:

nosilec

namestnik

član

Opis prevladujoče dejavnosti na kmetiji:

Podatki o živalih v reji (navesti vrsto in število):

Glavni pridelki/proizvodi kmetije (vrsta in okvirna letna količina):

Sem nosilec/ka dopolnilne dejavnosti:

DA

Opis dopolnilne dejavnosti:

NE

Nepremičnine v lasti kmetije (navesti okvirno površino v ha):
travniki

gozdovi

njive

poslopja

sadovnjaki

vinogradi

drugo
Dodatne informacije ali opombe:
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4. PODATKI O OBSTOJEČIH FINANČNIH OBVEZNOSTIH
Pri kreditih, lizingih in drugih obveznostih je potrebno navesti točno višino zadnje mesečne anuitete/obroka.

Kreditodajalec/lizingodajalec

Druge obveznosti:

Višina zadnje mesečne anuitete/obroka

EUR

Ali imate prevzeta druga poroštva, jamstva ipd.:

Opis:

DA

NE

5. PODATKI O IZDATKIH
Pri vsaki postavki vpišite povprečno mesečno višino stroškov.

Gospodinjstvo (hrana in pijača):

EUR

Stanovanje (najemnina, obratovalni stroški, ogrevanje, plin, elektrika, telefon, TV, internet ...):
Zavarovalne premije:
Otroci (varstvo, šolske potrebščine, šolska prehrana …):
Avtomobil:
Drugo:

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SKUPAJ:

EUR

6. IZJAVA O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI
S podpisom zahtevka izjavljam, da vzpostavljam poslovno razmerje z DBS Leasingom d. o. o. z namenom sklenitve pogodbe o financiranju predmeta,
navedenega v točki 1 in da poslujem v svojem imenu. S podpisom tudi izjavljam, da sem prebral/a in razumel/a definicijo politične izpostavljenosti
(**) in (ustrezno označite):
SEM politično izpostavljena oseba

NISEM politično izpostavljena oseba

** V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS št. 68/2016) ima DBS Leasing d. o. o. vzpostavljen postopek, s katerim
ugotavlja, ali je stranka politično izpostavljena oseba. Politično izpostavljena oseba (PIO) 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.
1. Politično izpostavljene fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:
• predsednik države in vlade, • minister, • državni sekretar, • poslanec Državnega zbora, • član Državnega sveta, • predsednik politične stranke, • član izvršilnega
organa politične stranke na državni ravni, • sodnik Vrhovnega in Ustavnega sodišča RS, • predsednik in namestnik predsednika Računskega sodišča, • guverner in
viceguverner Banke Slovenije, • veleposlanik in vodja konzulata (vključno s častnim konzulom) ter vodja predstavništva mednarodne organizacije v RS, kot so
opredeljeni v Seznamu diplomatskih predstavništev, konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij v RS (tako imenovana
diplomatska lista), • visoki častnik Slovenske vojske (SV) na formacijskih dolžnostih načelnika Generalštaba SV, namestnika načelnika Generalštaba SV, poveljnika
Poveljstva sil SV, poveljnika Centra vojaških šol in poveljnika mirnodobne strukture SV v tujini, • član uprave in član nadzornega sveta podjetij, ki so v večinski lasti RS, •
vodja mednarodne organizacije s sedežem v RS, vodja institucije, organa in agencije Evropske unije v RS, kot so opredeljeni v Seznamu diplomatskih predstavništev,
konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij v RS (takoimenovana diplomatska lista), ter njihovi namestniki.
2. Ožji družinski člani politično izpostavljene osebe so zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.
3. Ožji sodelavci politično izpostavljene osebe so 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. Ožji sodelavec je 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.
Če ste politično izpostavljena oseba, vam bomo v izpolnitev posredovali dodaten obrazec, ki vsebuje tudi izjavo o premoženjskem stanju, izvoru premoženja in
sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije.

7. NAČIN PLAČEVANJA
Plačnik:

plačeval bom sam

Način prejemanja računov:

e-pošta

Način plačevanja:

direktna bremenitev SEPA

Številka TR:

plačevala bo tretja oseba
navadna pošta
e-račun v spletno banko

SI56
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V primeru, da višina pologa in/ali skupna plačila v prvem letu po sklenitvi pogodbe presegajo 15.000 EUR, navedite podatke o izvoru sredstev in
premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja in tranksakcije:
tekoče poslovanje

prihranki na računu

plača

dediščina

drugo:

prodaja premoženja

Kot dokazilo o izvoru sredstev prilagam naslednje dokumente:
izpisek iz TR

prodajna pogodba

sklep o dedovanju

drugo:

V primeru, da po sklenitvi pogodbe o lizingu 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.

8. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA
izpolnjen zahtevek za sklenitev finančnega lizinga premičnin - KMETOVALEC in/ali NDD (prosilec)
odločba o dodelitvi statusa kmetovalca (UE) ali izpis iz registra kmetijskih gospodarstev KMG (MKGP)
potrjen izpis prometa od banke (prilivi in odlivi) na TR za obdobje 1 leta
potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih (FURS), ki ne sme biti starejše od 15 dni
morebitna odločba o zadnjem katastrskem dohodku (FURS)
kopija vozniškega dovoljenja uporabnika vozila (v kolikor se za predmet lizinga izda prometno dovoljenje)
predračun dobavitelja, ki se glasi na DBS Leasing d.o.o., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana (SI84623900)
izpolnjen zapisnik za financiranje rabljenih vozil (v kolikor gre za rabljeno vozilo oz. traktor - izpolni dobavitelj)

9. IZJAVA
Spodaj podpisani:
• izjavljam, da so vse navedbe v obrazcu resnične, pravilne in popolne, kot tudi zagotavljam, da so dokumenti, ki so bili predloženi DBS Leasingu d. o.
o. ob podpisu te izjave pristni;
• dovoljujem, da lahko DBS Leasing d. o. o. pridobi vse bančne in druge poslovne informacije, ki imajo vpliv na odločitev o financiranju in podatke, ki
bodo potrebni v celotnem obdobju izvajanja pogodbe, če bo ta sklenjena;
• izrecno soglašam, da DBS Leasing d. o. o. uporablja in posreduje navedene podatke in ostalo dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev
financiranja, za poslovanje v okviru povezanih družb Skupine DBS ter za izvajanje pogodbenega razmerja oziroma ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Podrobnejše informacije o tem, kako DBS Leasing d. o. o. upravlja in
varuje osebne podatke posameznika, ter o pravicah, ki jih posameznik ima so na voljo na http://www.dbs-leasing.si/aktualno.aspx;
• se zavedam, da ima navajanje napačnih podatkov v tem zahtevku in prilogah lahko za posledico odškodninske zahtevke ter kazensko pravne
posledice;
• se zavezujem, da bom DBS Leasing d. o. o. najpozneje v roku 5 dni obvestil o vsaki spremembi osebnih in drugih podatkov, davčnem rezidentstvu
ter drugih podatkov, ki so navedeni na tej vlogi, skupaj z ustreznimi dokazili;
• sem seznanjen, da si DBS Leasing d. o. o. pridružuje pravico brez obrazložitve odkloniti sklenitev pogodbe o (potrošniškem) finančnem lizingu
premičnin ali po potrebi zahtevati dodatno dokumentacijo;
• sem seznanjen, da bo DBS Leasing d. o. o., kot član sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb (SISBON - podrobne informacije na
sisbon.si/sl), za namen ocenjevanja kreditnega tveganja in spremljave poslovanja, skladno z ZCKR izvajala vpoglede v podatke v sistemu SISBON in
vanj poročala podatke o moji zadolženosti;
• sem seznanjen, da bo DBS Leasing d. o. o. v primeru fizične osebe, ki opravlja dejavnost, izvajala odobritev financiranja tudi na podlagi vpogleda v
SISBIZ (informacijski sistem izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov).

Podpis prosilca: _______________________________________

V/Na _________________, dne ___. ___. 20___

Izpolni referent oz. dobavitelj:
Istovetnost ugotovil:

Podpis:
Čitljivo izpisano ime in priimek (s tiskanimi črkami)

S podpisom jamčim, da so osebni podatki na vlogi identični
podatkom na dokumentih stranke.

Kraj in datum:
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