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SPLOŠNI POGOJI za POTROŠNIŠKI FINANČNI LIZING PREMIČNIN
I. Pomen izrazov
V splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
Pogodba o potrošniškem finančnem lizingu premičnine oz.
Potrošniška kreditna pogodba po ZPotK-2 (v nadaljevanju
pogodba o lizingu) je pogodba o finančnem lizingu premičnine,
sklenjena med lizingodajalcem in lizingojemalcem. Za tovrstno
pogodbo je značilno, da lizingojemalec ne kupi predmeta lizinga,
ampak kupi uporabo predmeta lizinga s plačilom mesečnih
anuitet oziroma obrokov. Pogodba o lizingu opredeljuje vrsto
poslovne operacije, pri kateri lastnik vozil, lizingodajalec, preda
njenemu uporabniku, lizingojemalcu, pravico do uporabe vozila
za pogodbeno določeno časovno obdobje proti plačilu določenih
lizing anuitet oziroma obrokov;
Lizingodajalec je finančna organizacija, ki financira izbrani
predmet lizinga in je njegov lastnik ter ga daje lizingojemalcu v
finanči lizing;
Lizingojemalec je fizična oseba (potrošnik), ki z lizingodajalcem
sklene pogodbo o lizingu ter na njeni podlagi uporablja predmet
lizinga;
Potrošnik je fizična oseba, ki v poslih po ZPotK-2 deluje za namene
izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. Vse določbe v
teh splošnih pogojih in pogodbi veljajo izključno za lizingojemalce
kot potrošnike;
ZPotK-2 je zakon o potrošniških kreditih, Uradni list RS, št.
77/2016, s spremembami in dopolnitvami (www.uradni-list.si);
Predmet lizinga je individualno določena premična stvar, ki jo
lizingodajalec kupi od dobavitelja izključno z namenom oddaje v
finančni lizing lizingojemalcu. Njegov edini in izključni lastnik je
lizingodajalec do celotnega poplačila vseh obveznosti iz pogodbe
o lizingu in do izpolnitve vseh obveznosti lizingojemalca;
Dobavitelj je pravna ali fizična oseba, ki po izbiri lizingojemalca
lizingodajalcu proda predmet lizinga;
Nabavna vrednost predstavlja ceno predmeta lizinga z
vključenimi davki, ki jo lizingodajalec plača dobavitelju;
Polog predstavlja plačilo lizingojemalca ob podpisu pogodbe o
lizingu , ki neposredno zmanjšuje glavnico;
Začetne obveznosti so polog in stroški priprave pogodbe o lizingu
ter ostali stroški, ki so navedeni v pogodbi lizingu in katere mora
lizingojemalec plačati ob sklenitvi navedene pogodbe;
Anuiteta oz. obrok lizinga je plačilo v višini, na način in v rokih,
določenih s pogodbo lizingu, s katerim lizingojemalec odplača del
celotnega zneska lizinga in del pogodbenih obresti;
Skupni znesek financiranja (Skupni znesek kredita po ZpotK-2) je
znesek, ki je lizingojemalcu na razpolago po pogodbi o lizingu in je
razlika med nabavno vrednostjo predmeta lizinga in pologom;
Skupni znesek, ki ga mora plačati lizingojemalec (Skupni znesek
za plačilo po ZpotK-2) je vsota skupnega zneska financiranja in
skupnih stroškov financiranja;
Skupni stroški financiranja (Skupni stroški kredita po ZPotK-2) so
vsi stroški, vključno s stroški priprave pogodbe, pogodbenimi
obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami dajatev, ki jih mora
lizingojemalec plačati v zvezi s pogodbo o lizingu in so
lizingodajalcu vnaprej znani. V skupne stroške financiranja se ne
vštevajo zavarovalne premije za premoženjsko zavarovanje
predmeta lizinga, notarski stroški, ali stroški, ki jih je
lizingojemalec dolžan plačati zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
določil.

Stroški priprave pogodbe predstavljajo nadomestilo za postopek
odobritve, sestavo pogodbe in spremljavo posla do izteka pogodbe
o lizingu ter stroške rezervacije sredstev;
Efektivna obrestna mera (EOM po ZPotK-2) je v odstotku izražena
stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški lizingojemalca,
vključno s stroški iz drugega odstavka 24. člena ZPotK-2 (skupni
stroški financiranja), in skupnim zneskom kredita in je na letni
osnovi enaka sedanji vrednosti vseh prihodnjih ali obstoječih
obveznosti (črpanj, plačil stroškov), o katerih sta se dogovorila
lizingodajalec in lizingojemalec. Pri kreditnih pogodbah, v katerih
se dovoljuje sprememba obrestne mere in morebitnih drugih
stroškov, ki so zajeti v efektivni obrestni meri in katerih dinamiko
v trenutku izračuna ni mogoče natančno predvideti, se efektivna
obrestna mera izračuna ob predpostavki, da kreditna obrestna
mera in stroški, ki vplivajo na efektivno obrestno mero, ostanejo
enaki začetni višini in se uporabljajo do poteka veljavnosti pogodbe
kreditne pogodbe. Navedena zakonska definicija velja tudi za
pogodbe o lizingu;
Referenčna obrestna mera ali indeks EURIBOR je spremenljiva
medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz
evro območja medsebojno ponujajo depozite v EUR-ih za določeno
obdobje, ki je lahko eno-, tri- ali šestmesečno ali enoletno, in je
objavljena v glasilih v Republiki Sloveniji in/ali spletni strani:
www.emmi-benchmarks.eu. Referenčna obrestna mera je v
vsakem času trajanja pogodbe dostopna v poslovnih prostorih
lizingodajalca.
Cenik je vsakokrat veljaven cenik lizingodajalca, ki je javno
dostopen v poslovnih prostorih lizingodajalca ter na spletni strani
www.dbs-leasing.si;
Standardne predhodne informacije so informacije, vsebovane na
dokumentu, ki ga je lizingodajalec izročil lizingojemlacu po
prejemu vloge lizingojemalca za financiranje predmeta lizinga
oziroma pred podpisom pogodbe, z vsebino določeno v 7. členu
ZPotK-2 in Pravilniku o vsebini predhodnih informacij in obrazcih
za predhodne informacije o potrošniških kredit ;
Plan plačil/Anuitetni načrt je amortizacijski načrt, ki prikazuje
dolgovane zneske in obdobje ter pogoje za plačilo le-teh,
razčlenitev plačila glavnice in obresti.
II. Splošne določbe
II.1 Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o lizingu, sklenjene
med lizingodajalcem in lizingojemalcem.
II.2 V primeru razhajanja določil splošnih pogojev in pogodbe o
finančnem lizingu premičnine, veljajo določila pogodbe.
II.3 Pogodba o lizingu je sklenjena za čas, določen v pogodbi o
lizingu. Ne glede na potek pogodbenega časa je lizingojemalec
dolžan izpolniti vse denarne in nedenarne pogodbene obveznosti.
II.4 Spremembe in dopolnitve k pogodbi o lizingu morajo biti
sestavljene v pisni obliki.
II.5 Morebitna neveljavnost posameznih določil pogodbe o lizingu
ali splošnih pogojev ne vpliva na veljavnost drugih določil.
II.6 Lizingojemalec s podpisom pogodbe o lizingu in teh splošnih
pogojev izjavlja, da je bil pred sklenitvijo pogodbe o finančnem
lizingu premičnine z vsebino seznanjen, da jih razume in da je
prejel brezplačen izvod.
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III. Predmet lizinga
III.1 Splošne določbe
III.1.1 Lizingojemalec je seznanjen, da lizingodajalec ni
proizvajalec in/ali izvorni dobavitelj vozila, temveč predmet
lizinga samo financira na način in pod pogoji, določenimi s to
pogodbo o lizingu in temi splošnimi pogoji.
III.2 Izbor predmeta lizinga
III.2.1 Predmet lizinga in dobavitelja izbere lizingojemalec
sam in v skladu s tem tudi sam nosi tveganje izbire.
III.2.2 Lizingojemalec pozna prodajne, poslovne, dobavne ter
izročilne pogoje dobavitelja predmeta lizinga ter jih sprejema.
III.2.3 Lizingodajalec je izrecno prost vsake odgovornosti ali
obveznosti do lizingojemalca v zvezi z izbiro predmeta lizinga,
garancijo, jamstvom za napake in zamudo pri dobavi
predmeta lizinga. Lizingodajalec prav tako ne odgovarja, če
lizingojemalec ne more uporabljati predmet lizinga skladno z
njegovim namenom in lizingojemalcu ni dolžan v zvezi s tem
plačati nikakršne odškodnine.
III.2.4 V primeru uvoza/pridobitve vozila iz drugih držav
lizingojemalec nosi vse stroške postopka uvoza/pridobitve,
carinjenja in drugih javnih dajatev v zvezi z dobavo, v kolikor
ni izrecno dogovorjeno drugače. Postopek uvoza/pridobitve
mora lizingojemalec opraviti na način in pod pogoji, ki jih
določi lizingodajalec.
III.3 Lastninska pravica in posest na predmetu lizinga
III.3.1 Predmet lizinga je v izključni in neomejeni lasti
lizingodajalca. Lizingodajalec ima na predmetu lizinga
posredno posest, saj neposredno posest na predmetu lizinga
izvaja lizingojemalec, ki s podpisom prevzemnega zapisnika
pridobi pravico do uporabe vozila.
III.3.2 Lizingojemalec je dolžan takoj po prevzemu predmeta
lizinga oziroma po podpisu prevzemnega zapisnika dolžan
poskrbeti, da se predmet lizinga označi kot lastnina
lizingodajalca in da ostane označeno do poplačila pogodbenih
obveznosti. Lizingojemalec bo zato poskrbel, da se
lizingodajalec vpiše v ustrezno javno knjigo oziroma register,
s katerim se izkazuje lastninska pravica na predmetu lizinga. V
primeru, da se lastninska pravica ne vpisuje v javno knjigo ali
register, je lizingojemalec dolžan na vidnem mestu na
predmetu lizinga označiti, da gre za lastnino lizingodajalca.
Lizingodajalec si pridržuje pravico dati na razpolago
lizingojemalcu take oznake in določiti mesto, kjer ga mora
lizingojemalec pritrditi. Oznako je lizingojemalec dolžan
namestiti na lastne stroške.
III.3.2.1 Lizingojemalec je dolžan lizingodajalca obvestiti in mu
predložiti dokazila o tem, da je izpolnil obveznosti iz prejšnje
določbe.
III.3.3 O posegih tretjih, ukrepanjih v primeru plačilne
nesposobnosti in/ali prezadolženosti, osebnega stečaja, okvar
predmeta pogodbe v drugih okoliščinah, v katerih bi bila lahko
ogrožena, uničena ali odtujena lastnina lizingodajalca, mora
lizingojemalec takoj obvestiti lizingodajalca, navesti vse
pomembne okoliščine in zanje predložiti tudi dokaze. Če
obstaja nevarnost, da bi lizingojemalčevi upniki zasegli
predmet pogodbe, mora lizingojemalec o tem nemudoma
obvestiti lizingodajalca in hkrati storiti vse potrebno, da se
izkaže lastninska pravica in iz nje izhajajoče upravičenosti
lizingodajalca.
III.3.3.1 Če se izkaže, da je bil predmet pogodbe že zasežen, je
lizingojemalec dolžan na svoje stroške storiti vse, da predmet

pogodbe pridobi nazaj. V primeru kakršnegakoli sodnega,
izvensodnega ali drugega postopka, ki od lizingodajalca
zahteva, da vloži tožbo ali da v postopku intervenira, nosi vse
dejanske stroške, ki pri tem nastanejo, lizingojemalec.
III.3.4 Lizingodajalec je kot lastnik predmeta lizinga upravičen
prenesti svoje pravice po pogodbi o lizingu na svoje matične
ali sestrske in podobne družbe oziroma z namenom
refinanciranja na banko ali gospodarsko družbo, vendar pod
pogoji, določenimi v 23. členu ZPotK-2. Pravice in obveznosti
lizingojemalca se s tem ne spremenijo.
III.3.5 S plačilom zadnje anuitete in pod pogojem, da je
lizingojemalec poravnal vse ostale obveznosti po pogodbi o
lizingu, se šteje, da lastninska pravica na predmetu lizinga
preide na lizingojemalca. Vse stroške in javne dajatve, ki
odpadejo na prenos lastninske pravice, se zavezuje poravnati
lizingojemalec.
III.3.5.1 Lizingodajalec pod pogoji iz prejšnje določbe izda
izjavo, na podlagi katere dovoljuje prenos lastninske pravice
na lizingojemalca. Lizingojemalec se zavezuje, da izjave ne bo
zlorabil in jo bo uporabil izključno za izdani namen.
III.4 Prevzem predmeta lizinga
III.4.1 Lizingojemalec prevzame predmet lizinga po
pooblastilu in v imenu lizingodajalca. Lizingojemalec je dolžan
prevzeti predmet lizinga v posest od dobavitelja (v roku in
kraju), kot se lizingojemalec dogovori z dobaviteljem.
III.4.2 Prevzem predmeta lizinga se potrdi s sestavo in
podpisom prevzemnega zapisnika, ki ga podpišeta dobavitelj
in lizingojemalec. Lizingojemalec se zavezuje pred podpisom
prevzemnega zapisnika s skrbnostjo dobrega gospodarja
pregledati in preizkusiti predmet lizinga ter na svoj riziko
prevzeti stvarno-pravno dokumentacijo, ki se nanaša na
predmet lizinga (garancija dobavitelja, homologacija, drugo).
S podpisom prevzemnega zapisnika velja, da je predmet
lizinga prevzet. Lizingojemalec se takoj po prevzemu
predmeta lizinga zavezuje lizingodajalcu izročiti original izvod
prevzemnega zapisnika, s katerim je potrdil prevzem
predmeta lizinga.
Če lizingojemalec ne izpolni obveznosti iz prejšnjega odstavka
in ne prevzame predmet lizinga (brez navedbe razloga), sme
lizingodajalec z enostransko pisno izjavo odstopiti od
pogodbe o finančnem lizingu premičnine.
III.4.3 Vsi stroški za prevzem, obratovanje, uporabo predmeta
lizinga ali za to potrebna soglasja, dovoljenja in mnenja,
vključno s transportom, bremenijo lizingojemalca, ki nosi tudi
vsa tveganja iz danih naslovov.
III.5 Registracija predmeta lizinga (v kolikor se predmet
lizinga registrira)
III.5.1 V primeru, da se predmet lizinga registrira je
lizingojemalec dolžan na lastne stroške izpolniti vse pogoje za
registracijo predmet lizinga, ki jih določa zakon, ki ureja
pogoje za udeležbo v cestnem prometu. Predmet lizinga je
lizingojemalec dolžan registrirati pri pristojnem upravnem
organu. Lizingojemalec je dolžan ob registraciji obvestiti
upravni organ o lastništvu lizingodajalca ter zagotoviti, da se
ta ustrezno zavede v registracijske dokumente in evidence.
III.5.2 Lizingojemalec lahko predmet lizinga uporablja v
cestnem prometu samo pod pogojem, da izpolnjuje pogoje
zakona, ki določa pogoje za udeležbo voznikov v cestnem
prometu, kar med drugim pomeni, da ima veljavno vozniško
dovoljenje za vožnjo kategorije, v katero se predmet lizinga
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uvršča, se mu ne izvršuje sankcija prepovedi vožnje
motornega vozila vrste ali kategorije, v katero sodi predmet
lizinga, mu ni izrečen varnostni ukrep odvzema ali prenehanja
veljavnosti vozniškega dovoljenja, niti mu ni začasno odvzeto
vozniško dovoljenje.
III.5.3 Če je lizingojemalcu odvzeto vozniško dovoljenje in
posledično, v skladu z zakonom, ki ureja pogoje za udeležbo
v cestnem prometu in registracijo vozil, ne bo mogel
podaljšati veljavnosti prometnega dovoljenja, ali če preneha
izpolnjevati kakšen drug zakonski pogoj za udeležbo v
cestnem prometu, mora o tem takoj obvestiti lizingodajalca.
III.5.4 Predmet lizinga, ki je v lasti lizingodajalca, se na podlagi
pisnega soglasja lizingodajalca prvič registrira na
lizingojemalca kot uporabnika vozila. Lizingojemalec je dolžan
pravočasno opraviti vsakokratno podaljšanje veljavnosti
registracije.
III.5.5 Registracijske dokumente mora lizingojemalec takoj po
opravljeni vsaki registraciji oziroma podaljšanju le-te
predložiti lizingodajalcu (obojestranska kopija prometnega
dovoljenja).
III.5.6 Obveznosti iz prejšnjega člena veljajo za celotno
pogodbeno obdobje.
III.5.7 Vsi stroški, povezani z registracijo predmeta lizinga,
gredo v breme lizingojemalca.
III.5.8 Lizingojemalec je dolžan lizingodajalcu povrniti vse
stroške, ki jih je zaradi opustitve pravočasne registracije
predmeta lizinga in morebitnih drugih kršitev veljavnih
predpisov povzročil lizingojemalec oziroma kdo drug, kot
uporabnik predmeta lizinga.
III.6 Premoženjsko zavarovanje predmeta lizinga
III.6.1 Predmet lizinga mora biti ves čas trajanja pogodbe o
lizingu premoženjsko zavarovan v korist lizingodajalca pri
izbrani zavarovalnici s sedežem v Republiki Sloveniji, razen,
če se lizingodajalec in lizingojemalec izrecno ne dogovorita
drugače. V kolikor predmet lizinga ni zavarovan, je
lizingojemalcu uporaba predmeta lizinga prepovedana.
III.6.2 V zavarovalni pogodbi morajo biti razvidna vsa kritja in
posamezne zavarovalne vsote, obenem pa mora biti izrecno
navedeno, da je predmet lizinga last lizingodajalca in da je ob
nastanku škode zavarovalnica, ne glede na vzrok in višino
škode zavarovalnega primera, dolžna plačati zavarovalnino
lizingodajalcu. Na zavarovalni polici mora biti lizingodajalec
vpisan kot zavarovanec, sicer mora biti zavarovalna polica
vinkulirana v korist lizingodajalca.
III.6.3 Zavarovalna vsota na zavarovalni polici mora biti enaka
polni vrednosti novega predmeta lizinga (maloprodajna cena
z vsemi dajatvami brez popustov) in mora vključevati tudi
vrednost dodatne opreme ter biti točno določena v skladu z
zavarovalniškimi standardi in pogoji.
III.6.4 Sklenjena zavarovanja morajo obsegati najmanj
naslednja kritja:
Vozila: - AO (avtomobilska odgovornost),
- Osnovno kasko zavarovanje z maksimalno odbitno
franšizo 1% in zavarovalnim kritjem proti kraji
vozila.
Premična in nepremična oprema ter ostalo: V skladu s pisnim
dogovorom lizingojemalca in lizingodajalca.
III.6.5 Zavarovalnih dokumentov (kopija zavarovalne police,
vinkulacija) mora lizingojemalec takoj po sklenitvi zavarovanja
oziroma podaljšanju le-tega predložiti lizingodajalcu.
III.6.6 Obveznosti iz prejšnjega člena veljajo za celotno
pogodbeno obdobje.

III.6.7 V primeru, da lizingojemalec ne zavaruje predmeta
lizinga v skladu s določili pogodbe o lizingu in temi splošnimi
pogoji oziroma ne posreduje lizingodajalcu dokazila o
sklenjenem zavarovanju ali ne poravnava zavarovalnih
premij, si lizingodajalec pridržuje pravico, da sam zavaruje
predmet lizinga ter vse stroške zavarovanja, povečane za
administrativne stroške vodenja zavarovanja v skladu z
vsakokratnim veljavnim cenikom družbe, zaračuna
lizingojemalcu.
III.6.8 V primeru popolnega uničenja oziroma izginotja
predmeta pogodbe zaradi nastopa škodnega dogodka, ki ni
zavarovan ali pa je zavarovalnica zavrnila izplačilo
zavarovalnine, se lizingojemalec zavezuje, da bo
lizingodajalcu povrnil celotno škodo, obračunano v skladu z
členom V.1.1 teh splošnih pogojev.
III.6.9 Lizingojemalec je v primeru nastanka škodnega
dogodka, ne glede na to, ali je zavarovan ali ne, ter ne glede
na to, ali gre za delno škodo ali popolno uničenje predmeta
lizinga, dolžan zavarovati vse dokaze o vzrokih in posledicah
nastanka škodnega dogodka, pridobiti dokumentacijo o
škodnem dogodku, ter vložiti odškodninski/zavarovalniški
zahtevek v rokih, ki jih predpisujejo zavarovalnice in o tem
pisno obvesti lizingodajalca ter mu predložiti vso
dokumentacijo.
III.6.10 S pisnim pooblastilom lizingodajalec lizingojemalca
pooblašča za ureditev vseh aktivnosti, povezanih s
popravilom in obračunom škode na predmetu lizinga, ki ga
izda lizingodajalec na zahtevo lizingojemalca ali zavarovalnice,
razen v primeru popolnega uničenja predmeta lizinga oz.
totalne škode.
III.7 Uporaba, vzdrževanje in nadzor predmeta lizinga
III.7.1 Uporaba in vzdrževanje predmeta lizinga
Lizingojemalec se zavezuje:
- s predmetom lizinga ravnati s skrbnostjo dobrega
gospodarja,
- spoštovati veljavne predpise in pravila glede uporabe ter
varstva predmeta lizinga,
- redno in v skladu z zahtevami proizvajalca opravljati vsa
redna in izredna servisna ter vzdrževalna dela, popravila in
preglede pri strokovno usposobljenih servisih, ki so
pooblaščeni za ustrezna dela ter spoštovati navodila za
uporabo in vzdrževanje predmeta lizinga,
- pri vzdrževanju vozila uporabljati izključno kakovostne
rezervne dele,
- redno plačevati vse morebitne kazni v zvezi z nezakonito in
nepravilno uporabo predmeta lizinga ter bo v primeru, da je
kazen poravnal lizingodajalec, lizingodajalcu povrnil vse
stroške, ki so s tem nastali, vključno z administrativni stroški v
skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom družbe, na način,
kot to določi lizingodajalec,
- redno plačevati vse morebitne nastale stroške povezane z
uporabo in vzdrževanjem predmeta lizinga,
- v času trajanja pogodbe o lizingu hraniti celotno pogodbeno
dokumentacijo in dokumentacijo o predmetu lizinga.
III.7.2 Podnajem
Lizingojemalec lahko prepusti predmet lizinga v uporabo tretji
osebi le s pisnim soglasjem lizingodajalca.
III.7.2.1. V primeru, da lizingojemalec odda predmet lizinga v
najem tretji osebi izključno po predhodni odobritvi
lizingodajalca in ob tem lizingojemalec ne poravnava svojih
obveznosti iz pogodbe o lizingu, lizingojemalec odstopa vse
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pravice iz pogodbe (sklenjene med lizingojemalcem in tretjo
osebo) na lizingodajalca (kar pomeni, da dolg do tretjega
lahko izterja lizingodajalec, z njim pa bo lizingodajalec zapiral
obveznosti, ki so nastale iz pogodbe o lizingu).
III.7.2.2 V primeru, da lizingojemalec predmet lizinga prepusti
v uporabo tretji osebi brez pisnega soglasja lizingodajalca, ima
lizingodajalec pravico od pogodbe o lizingu odstopiti.
III.7.2.3 Lizingojemalec je kljub temu, da predmet pogodbe
uporablja tretja oseba, nosilec vseh pravic in obveznosti, ki
izhajajo iz pogodbe o lizingu in njenih sestavnih delov.
III.7.3 Spremembe, dodelave in predelave predmeta lizinga
Lizingojemalec lahko morebitne spremembe, dodelave ali
predelave, ki so s predmetom lizinga povezane tako, da jih ni
mogoče odstraniti oziroma kakorkoli vplivajo na izgled,
uporabo ali vrednost predmeta lizinga, izvrši le ob
predhodnem pisnem soglasju lizingodajalca.
III.7.4 Odgovornost lizingojemalca za škodo
III.7.4.1 Lizingojemalec je odgovoren za vso škodo, tako
materialno kot nematerialno, ki nastane lizingodajalcu,
lizingojemalcu ali tretjim osebam v zvezi s predmetom lizinga,
ne glede na to, iz kakšnega vzroka je nastala, razen če je
možno pripisati dobavitelju/proizvajalcu.
III.7.4.2 Ker je lizingojemalec v vsakem primeru odgovoren za
nastalo škodo na predmetu lizinga, mora v primeru nastale
škode na svoje stroške poskrbeti za vrnitev vozila v prvotno
stanje. Ta določba velja, če je vozilo uničeno, poškodovano ali
če je izginilo iz kakršnegakoli razloga, kakor tudi če je uničen
ali poškodovan njegov del. Če lizingojemalec ne izpolni svojih
obveznosti je lizingodajalcu dolžan plačati ustrezno
odškodnino.
III.7.4.3 Morebitna omejena ali celo onemogočena uporaba
vozila zaradi okvar, pravnih, gospodarskih okoliščin ali drugih
razlogov ne vpliva na veljavnost pogodbe o lizingu in ne
oprosti lizingojemalca njegovih obveznosti po navedeni
pogodbi.
III.7.5 Nadzor predmeta lizinga
Lizingodajalec ima v času trajanja pogodbe o lizingu pravico
do pregleda svoje lastnine (predmeta lizinga) vse do poplačila
vseh pogodbenih obveznosti in sicer po predhodnem
obvestilu lizingojemalca.
III.8 Odgovornost za pravne in stvarne napake na predmetu
lizinga
III.8.1 Lizingodajalec neposredno ne odgovarja za pravne in
stvarne napake predmeta lizinga.
III.8.2 Lizingodajalec prenese na lizingojemalca vse svoje
pravice do ugovorov iz naslova odgovornosti za pravne in
stvarne napake, regresne in odškodninske zahtevke, ter
ugovore na podlagi garancije in jamstva za brezhibno
delovanje predmeta lizinga ter pravice do sodnega
uveljavljanja zahtevkov, ki mu pripadajo iz sklenjene
kupoprodajne pogodbe z dobaviteljem predmeta lizinga.
Lizingojemalec to prepustitev sprejema. S prenosom teh
pravic lizingodajalec ne daje nobenih jamstev za prenesene
pravice. Zaradi tega prenosa se lizingojemalec izrecno
odpoveduje vsem pravicam ugovorov ter zahtevkom proti
lizingodajalcu, ki bi izhajale iz sklenjene lizing pogodbe in ki bi
imele
svoj
izvor
v
kupoprodajni
pogodbi
z
dobaviteljem/proizvajalcem.
Odstopljene
pravice
in
obveznosti mora lizingojemalec izpolnjevati s potrebno
skrbnostjo, sicer lizingodajalcu odgovarja za povzročeno
škodo.

III.8.2.1 Ugovore iz zgornje točke bo lizingojemalec uveljavljal
direktno pri dobavitelju/proizvajalcu predmeta lizinga.

IV. Plačila, zamude, stroški, ostalo
IV.1 Splošne določbe
IV.1.1 Na svojo zahtevo ima lizingojemalec kadarkoli med
trajanjem te pogodbe pravico brezplačno pridobiti izračun
stanja svojih obveznosti v obliki amortizacijskega načrta, ki
prikazuje dolgovane zneske in obdobja ter pogoje v zvezi s
plačilom teh zneskov, razčlenitev vsakega plačila s prikazom
odplačila glavnice in obresti, izračunane na podlagi
pogodbene obrestne mere ter morebitne dodatne stroške ter
informacijo o znesku v primeru predčasnega odplačila.
IV.2 Način plačevanja
IV.2.1 Lizingojemalec svoje obveznosti do lizingodajalca
plačuje z nakazilo denarnih sredstev na transakcijski račun
lizingodajalca SI56 1910 0001 0127 824 pri DBS d.d. ali na
drug način, ki ga določi lizingodajalec. Morebitne s tem
povezane stroške bančnih storitev oziroma stroške povezane
s prenosom in vodenjem denarnih sredstev, tečajnih razlik in
drugih izdatkov nosi lizingojemalec.
IV.2.2 Lizingojemalec je dolžan plačati lizingodajalcu lastno
udeležbo (polog in stroške priprave pogodbe) ob podpisu
pogodbe o lizingu, če je v pogodbi tako dogovorjeno.
Dogovorjena lastna udeležba je enkratno plačilo in je pogoj za
veljavnost pogodbe o lizingu.
IV.2.3 Lizingojemalec se izrecno zavezuje, da bo ves čas
trajanja pogodbe o lizingu sam skrbel za redna plačila
mesečnih anuitet na lizingodajalčev transakcijski račun in
sicer v pogodbeni višini in rokih zapadlosti kot izhaja iz plana
plačil, tudi brez njegovega predhodnega obvestila.
IV.2.4 Morebitna predplačila ali avansi lizingojemalca za še ne
dospele obveznosti, za katere se pogodbeni stranki ne
dogovorita izrecno, da naj se upoštevajo kot delna predčasna
odplačila, se ne bodo niti obrestovala niti revalorizirala in se
bodo obračunala ob dospelosti naslednjih obveznosti
lizingojemalca.
IV.2.5 Če ima lizingojemalec z lizingodajalcem sklenjenih več
pogodbo o lizingu, sta pogodbeni stranki sporazumni, da v
primeru zamude plačila po katerikoli od teh pogodb, velja
prvo nakazilo po nastopu zamude za plačilo tiste terjatve
lizingodajalca, ki je prej zapadla v plačilo. Lizingodajalec bo
postopal na opisani način v primeru, ko ima lizingojemalec z
lizingodajalcem sklenjenih več pogodb o lizingu oz. ima več
zapadlih obveznosti. Plačilo bo lizingodajalec knjižil na tisto
pogodbo, ki ima več zapadlih obveznosti oziroma ima po
zapadlosti starejše terjatve. Lizingodajalec si pridržuje
pravico, da ta vrstni red po lastni izbiri spremeni,
lizingojemalec pa se vnaprej odpoveduje ugovoru zoper
takšen način poračunavanja plačil.
IV.2.6 Iz plačil lizingojemalca, ne glede na namembnosti, se
najprej poravnavajo morebitne terjatve iz naslova
neporavnanih davkov, taks, škod, zavarovalnih premij,
stroškov izterjave in drugih stroškov, zamudnih obresti in na
koncu neplačanih anuitet.
IV.3 Sprememba anuitete
IV.3.1 Lizingodajalec lahko spremeni višino posamezne
anuitete pred ali v času trajanja pogodbe o lizingu, če se
spremeni nabavna vrednost predmeta lizinga, pristojbine in
dajatve kakršnekoli vrste, ki izhajajo iz izpolnitve ali sklenitve
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pogodbe o lizingu in zadevajo dobavo, posest in uporabo
predmeta lizinga.
IV.3.2 Višina anuitet se spremeni, če se spremeni vrednost
indeksa EURIBOR v primerjavi z vrednostjo indeksa EURIBOR,
veljavnega ob sklenitvi pogodbe o lizingu oziroma ob zadnji
spremembi anuitete in v skladu s pogodbo o lizingu.
IV3.3 Upošteva se EURIBOR, ki ga objavlja EMMI (european
money markets institute) na spletni naslovu www.emmibenchmarks.eu.
IV.3.4 O spremembi spremenljive obrestne mere
lizingodajalec brezplačno pisno obvesti lizingojemalca pred
začetkom veljavnosti spremembe. Obvestilo vsebuje navedbo
o višini obrestne mere, znesek plačil od veljavnosti nove
obrestne mere ter morebitne spremembe števila in
pogostnosti plačil.
IV.4 Zamude pri plačilih, stroški
IV.4.1 Lizingojemalec je dolžan lizingodajalcu plačati vse
storitve, ki jih je lizingodajalec opravil za lizingojemalca,
nastale stroške, izgube in izdatke, dajatve, pristojbine, globe
za prekrške, zlasti pa stroške zaradi neizpolnjevanja določil
pogodbe o lizingu in stroške sodne in izvensodne izterjave v
skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom lizingodajalca.
IV.4.2 V primeru kakršnekoli zamude pri plačilih, je
lizingojemalec za zapadle neporavnane obveznosti ter za
druga plačila, ki jih je lizingodajalec poravnal vnaprej, dolžan
lizingodajalcu poravnati zamudne obresti za čas od nastanka
zamude do dneva plačila, po zakonu, ki ureja obrestno mero
zamudnih obresti.
IV.4.3 Če lizingojemalec zamuja s plačilom obveznosti
pogodbe o lizingu, lahko lizingodajalec zoper njega začne s
postopkom izvensodne izterjave. V postopku izvensodne
izterjave lahko lizingojemalcu pošlje pisne opomine in/ali
elektronsko sporočilo in/ali SMS sporočilo, in/ali ga pokliče po
telefonu in/ali pošlje telefaks sporočilo, unovčuje
instrumente zavarovanja in/ali kako drugače intervenira za
plačilo.
IV.4.4 Stroški opomina ne smejo presegati dejanskih stroškov
izdelave in pošiljanja opomina, hkrati pa tudi ne višine
zakonsko zamudnih obresti.
IV.4.5 Lizingodajalec lahko v postopku izvensodne izterjave
preda lizingojemalca v izterjavo pravni osebi ali posamezniku,
ki za lizingodajalca opravlja izvensodno izterjavo dolgov (npr.
družba za upravljanje terjatev ali izvensodno izterjavo).
Stroške izvensodne izterjave je dolžan plačati lizingojemalec v
skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom lizingodajalca.
IV.4.6 Vse nastale stroške iz zgornjih določil je lizingojemalec
dolžan poravnati v skladu z izstavljenimi računi lizingodajalca,
v roku določenem na računu.
IV.4.7 Cenik stroškov je objavljen na spletni strani www.dbsleasing.si in na vidnem mestu v poslovnih prostorih
lizingodajalca.
IV.5 Zavarovanje terjatev
IV.5.1 Lizingodajalec si pridržuje pravico, da za zavarovanje in
poplačilo terjatev iz pogodbe o lizingu uporabi instrumetne
zavarovanja, ki so določena v pogodbi o lizingu (menice,
upravno izplačilne prepovedi, poroštvo…).
IV.5.2 Če je lizingodajalec zaradi neplačila zapadlih obveznosti
moral uporabiti instrumente zavarovanja terjatev, ki jih je
lizingojemalec izročil lizingodajalcu ob sklenitvi pogodbe za
zavarovanje plačila obveznosti, mora lizingojemalec

lizingodajalcu uporabljene instrumente zavarovanja terjatev
nadomestiti z novimi.

V. Predčasno prenehanje pogodbe o lizingu
V.1 Predčasno odplačilo
V.1.1 V primeru predčasnega odplačila je lizingojemalec
upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov lizinga v delu, ki ga
sestavljajo obresti in stroški preostalega obdobja trajanja
pogodbe, tako da se od zneska sedanje vrednosti obveznosti
predčasnega plačila (diskontirane) lizinga odšteje sedanja
vrednost (valorizirana) pogodbenih obresti, vključno z
morebitnimi stroški, ki bi tekle od dneva predčasnega plačila
do dneva zapadlosti plačila po pogodbi, če so bili pogodbene
obresti in stroški za to obdobje že obračunani in zajeti v
plačila, ki jih je plačal lizingojemalec.
Ob dokončnem poplačilu obveznosti znaša diskontna stopnja
bodočih obresti 100 % pogodbene obrestne mere, veljavne na
dan priprave ponudbe za predčasni odkup.
V.1.2 V primeru predčasnega odplačila obveznosti po tej
pogodbi (delnega ali v celoti) lizingodajalec ni upravičen do
pravičnega nadomestila, kot izhaja iz 22. člena Zakona o
potrošniških kreditih (ZPotK-2) Ul. Št. 77/2016.
V.2 Odstop lizingojemalca od pogodbe o lizingu
V.2.1 Lizingojemalec lahko odstopi od pogodbe v skladu z 17.
členom ZPotK-2 (odstop potrošnika zaradi kršitve zakona):
a) Če pogodba ni sklenjena v skladu s prvim, drugim in
četrtim odstavkom 12. člena, prvim odstavkom 15. člena, 51.
členom ali sedmim odstavkom 52. člena ZPotK-2, lahko
lizingojemalec z enostransko izjavo odstopi od pogodbe;
b) Če lizingojemalec v enem mesecu od plačila prve
obveznosti po pogodbi ne izjavi, da odstopa od pogodbe v
skladu s prejšnjim odstavkom, se šteje, da pri pogodbi vztraja;
c) Pri odstopu lizingojemalca od pogodbe lizingodajalec
lizingojemalcu vrne vse plačane zneske v osmih dneh od
prejema izjave. Če je lizingojemalec že črpal sredstva oz. je
lizingodajalec izvršil plačilo dobavitelju, lizingodajalcu v istem
roku vrne črpana sredstva, če mu je izjavo izročil neposredno,
oziroma v desetih dneh od oddaje izjave, če je izjavo poslal po
elektronski ali priporočeni pošti. Lizingojemalcu ni treba
plačati obresti oziroma drugih stroškov ali dajatev, povezanih
z odobrenim ali črpanim kreditom.
V.2.2 Lizingojemalec lahko v skladu z 18. členom ZPotK-2
(odstop potrošnika brez navedbe razloga) odstopi od
pogodbe brez navedbe razloga v 14 dneh od dneva sklenitve.
Rok za odstop od pogodbe se lahko na izrecno zahtevo
potrošnika skrajša na tri dni. Lizingojemalec lahko odstopi od
pogodbe brez navedbe razloga tudi, kadar je sredstva že črpal
oz. je bilo nakazilo dobavitelju že izvedeno. Lizingojemalec
uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe z obvestilom pisno
na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, ki ga pošlje
lizingodajalcu v navedenem roku.
V.2.2.1 V primeru odstopa od pogodbe iz prejšnjega odstavka
je lizingojemalec lizingodajalcu dolžan plačati glavnico in
obresti, obračunane na to glavnico, od dneva, ko so bila
sredstva črpana oz. je bilo izvršeno plačilo dobavitelju, do
dneva, ko je glavnica odplačana, brez nepotrebnega odlašanja
ali najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je lizingodajalcu poslal
obvestilo o odstopu. Obresti črpanega dela lizinga se
izračunajo na podlagi dogovorjene pogodbene obrestne
mere.
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V.2.2.2 Če lizingojemalec uveljavlja pravico do odstopa od
pogodbe po črpanju sredstev oz. izvršenem nakazilu
dobavitelju, mu lizingodajalec ne sme zaračunati nobenih
drugih stroškov, razen morebitnih nepovratnih stroškov, ki jih
je lizingodajalec plačal v postopku pred sodišči, upravnimi
organi ali osebami z javnim pooblastilom.
V.2.3 Lizingojemalec ima pravico odstopiti od pogodbe v
skladu z 19. členom ZPotK-2 (odstop potrošnika od povezane
kreditne pogodbe) z dnem ko uveljavi pravico do odstopa od
pogodbe predmeta lizinga v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo potrošnikov.
V.2.3.1 Lizingojemalec lahko proti lizingodajalcu ugovarja
zavrnitev plačila in uveljavlja druge ugovore, ki izvirajo iz
pogodbe o prodaji predmeta lizinga, če se predmet ne
zagotovi, se zagotovi le delno ali ni v skladu s pogodbo o
prodaji predmeta lizinga, če sta pogodba o prodaji predmeta
lizinga in ta pogodba med seboj povezani.
V.2.3.1.1 Ugovore iz prejšnjega odstavka lahko lizingojemalec
uveljavlja proti lizingodajalcu samo, če jih je pred tem
uveljavljal proti prodajalcu predmeta lizinga.
V.3 Odstop lizingodajalca od pogodbe o lizingu
V.3.1 Lizingodajalec v skladu z 20. členom ZPotK-2 (odstop
dajalca kredita) lahko z enostransko izjavo odstopi od
pogodbe ali zahteva plačilo preostalih plačil pred njihovo
zapadlostjo, če je lizingojemalec v zamudi s plačilom
začetnega ali dveh zaporednih odplačil. Pred izjavo o odstopu
od pogodbe mora lizingodajalec lizingojemalcu na papirju ali
drugem trajnem nosilcu podatkov določiti primeren dodatni
rok za plačilo zapadlih obveznosti, ki ne sme biti krajši od 15
dni.
V.3.2 Lizingodajalec lahko odstopi od pogodbe v sledečih
primerih:
a) če je lizingojemalec pri odobritvi lizinga podal napačne ali
neresnične podatke,
b) če lizingojemalec najkasneje v 14 dneh po podpisu
pogodbe ne izpolni vseh pogojev za nastop veljavnosti
pogodbe o lizingu, določenih v pogodbi o lizingu in teh
splošnih pogojih,
c) če lizingojemalec uporablja predmet lizinga v nasprotju s
pogodbo o lizingu in temi splošnimi pogoji,
d) če lizingojemalec pravočasno ne izroči dokumentacije, ki
lizingodajalcu zagotavlja ohranjanje in dokazovanje njegove
lastninske pravice nad predmetom lizinga ter uveljavljanje
izpolnitvenih in jamčevalnih, reklamacijskih, garancijskih,
odškodninskih in drugih zahtevkov do dobavitelja,
lizingojemalca in tretjih oseb,
e) če instrumetni zavarovanja, ki jih je lizingojemalec izročil
lizingodajalcu, niso veljavni ali sta njihova veljava in vsebina
omejena ali jih ni mogoče uporabiti zaradi poteka roka
veljavnosti,
f) kadar je predmet lizinga tako poškodovan, da njegovo
popravilo ni možno ali smiselno, če je predmet lizinga v celotni
uničen (totalna škoda) oziroma je izgubljena njegova
uporabnost,
g) če policija ali drug uradni organ lizingojemalcu ali drugi
osebi, ki je predmet lizinga uporabljala, le tega zaseže na
podlagi zakona, ki ureja pravila ravnanja v cestnem prometu
ali če je bil predmet lizinga zasežen ali odvzet v kazenskem
postopku, s trenutkom zasega ali pravnomočnosti odločbe o
zasegu,
h) v primeru začetka postopka stečaja lizingojemalca,

i) če zaradi višje sile izpolnitev pogodbe o lizingu ni mogoča.
V.3.3 Lizingojemalec je v primeru odstopa lizingodajalca od
pogodbe o lizingu dolžan poravnati vse zapadle neplačane
anuitete, odškodnino zaradi predčasnega prenehanja
pogodbe o lizingu, ki je enaka diskontirani vrednosti
preostalih še nezapadlih anuitet (v skladu z členom V.1.1 teh
splošnih pogojev), stroške odpovedi pogodbe, stroške
izterjave in vse ostale stroške in terjatve, ki so nastale v zvezi
s tem ali zaradi izvajanja pogodbe o lizingu ali odstopa od
pogodbe, v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom
lizingodajalca.
V.3.3.1 V primeru zamude pri plačilu navedenih obveznosti je
lizingojemalec od dne nastanka zamude do dneva plačila
plačati tudi zakonsko zamudne obresti.
V.4 Vračilo predmeta lizinga
V.4.1 Lizingojemalec takoj izgubi pravico do uporabe
predmeta lizinga, v kolikor lizingojemalec ali lizingodajalec
odstopita od pogodbe.
V.4.2 V vseh primerih predčasnega prenehanja pogodbe o
lizingu, razen v primeru predčasnega odplačila, je
lizingojemalec dolžan nemudoma oz. v roku določenem v
pisni zahtevi lizingodajalca izročiti predmet lizinga
lizingodajalcu.
V.4.3 Lizingodajalec je dolžan vrniti predmet lizinga v kraju in
ob času, ki ga določi lizingodajalec. Če lizingojemalec
predmeta lizinga ne vrne sam, si lizingodajalec pridržuje
pravico predmet lizinga odvzeti sam ali pooblastiti tretjo
osebo, da to stori v njegovem imenu.
V.4.3.1 V primeru, da lizingodajalec ali od njega pooblaščena
oseba odvzame predmet lizinga, se lizingojemalec izrecno
odpoveduje vsek ukrepom in ugovorom iz naslova posestnega
varstva.
V.4.3.2 V primeru odvzema lizingodajalec ne odgovarja za
stvari lizingojemalca, ki bi se v trenutku odvzema nahajale
v/na predmetu lizinga.
V.4.3.3 Lizingojemalec je dolžan predani predmet lizinga
vrniti v uporabnem stanju oziroma v stanju, kakršnem je bil
prevzet, ob upoštevanju normalne rabe, primerno očiščenega
in z vso opremo in dokumentacijo, ki se nanaša na predmet
lizinga.
V.5 Prodaja predmeta lizinga
V.5.1 Lizingojemalec se izrecno strinja, da lizingodajalec po
vrnitvi/odvzemu predmeta lizinga tega proda.
V.5.2 Lizingodajalec bo v primeru iz zgornjega odstavka
določil kupnino na podlagi cenitve neodvisnega izvedenca
ustrezne stroke (cenilca).
V.5.3 Lizingodajalec si bo prizadeval, da bo pri prodaji
predmeta lizinga dosegel čim višjo kupnino.
V.5.4 V kolikor predmet lizinga ni mogoče prodati v roku 45
dni po ceni, ki jo določena s cenitvijo, ga lizingodajalec lahko
proda po ceni, ki jo je mogoče s prodajo predmeta lizinga
doseči na prostem trgu.
V.5.5 Lizingojemalec se zavezuje poravnati vse stroške
povezane z odvzemom in ponovno prodajo predmeta lizinga,
kot so stroški pooblaščencev, stroški cenitve, stroški popravil
in servisiranja, stroški duplikatov, stroški hrambe, transporta,
nalaganja, stroški čiščenja, stroški posredovanja pri prodaji
predmeta lizinga, ter vsi ostale stroški in škoda, vključno z
manipulativnimi oziroma administrativnimi stroški v skladu z
vsakokratnim veljavnim cenikom lizingodajalca.
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V.6 Zaključni obračun
V.6.1 Zaključni obračun se izdela v roku 15 dni po prodaji
predmeta lizinga.
V.6.2 Ob predčasnem prenehanju pogodbe o lizingu se do
trenutka predčasnega prenehanja prejeta plačila ne vračajo in
se štejejo kot plačilo lizingojemalca za nadomestilo uporabe,
posesti in uživanja predmeta lizinga in za zmanjšano vrednost
iz njegove uporabe.
V.6.3 Lizingodajalec ima v primeru predčasnega prenehanja
pogodbe o lizingu pravico, da zahteva plačilo zapadlih
neplačanih obveznosti in plačilo odškodnine, obračunano na
način določen s temi splošnimi pogoji.
V.6.4 Celotna terjatev, do katere ima pravico lizingodajalec,
se ob prodaji predmeta lizinga zmanjša za prejeto kupnino.
V.6.5 V kolikor celotna kupnina od prodaje predmeta lizinga
ne zadošča za poplačilo vseh obveznosti lizingojemalca v
skladu z zaključnim obračunom, je lizingojemalec dolžan, po
pisnem pozivu lizingodajalca, plačati v zaključnem obračunu
ugotovljeni znesek terjatve v roku 15 dni, šteto od dne
prejema zaključnega obračuna.
V.6.6 Če po poplačilu obveznosti lizingodajalca iz dosežene
kupnine od prodaje predmeta lizinga nastane pozitivna
razlika, jo je lizingodajalec dolžan vrniti lizingojemalcu v roku
15 dni po izdelavi zaključnega obračuna.

VI. Končne določbe
VI.1 Ostale določbe
VI.1.1 Vsa sporočila, pojasnila, pozive in podobno je
lizingojemalec dolžan posredovati pisno ali na drugem
trajnem nosilcu podatkov na naslova pogodbenih strank, ki
sta navedena v pogodbi o lizingu.
VI.1.2 Lizingojemalec je dolžan lizingodajalca v roku 8 dni
obvestiti o spremembi stalnega in/ali začasnega prebivališča,
naslova za pošiljanje pošte, spremembi ostalih podatkov in
okoliščin ter mu predložiti ustrezna pisna dokazila.
V.1.3 Lizingojemalec, enako tudi morebitni pristopnik k
dolgu/porok, je na zahtevo lizingodajalca dolžan predložiti
dokazilo o premoženjskem in/ali osebnem stanju, ki so po
presoji lizingodajalca potrebni za izvajanje pogodbe o lizingu
ter morebitnih zakonskih določil in/ali predpisov.
V.1.4 Predloženi podatki morajo biti popolni in v izvirnih
izvodih. Za neposredovanje podatkov oziroma za
posredovanje nepopolnih, lažnih ali starih podatkov je
lizingojemalec odškodninsko in kazensko odgovoren.
V.1.5 Pri priporočenih pošiljkah s povratnico se glede vročitve
v celoti uporabljajo vsakokrat veljavna določila zakona o
pravdnem postopku, razen če s pogodbo o lizingu ni določeno
drugače.
VI.2 Varovanje osebnih podatkov in posredovanje podatkov
VI.2.1 Lizingojemalec, enako tudi morebitni pristopnik k
dolgu/porok, se zaveda in z vstopom v poslovno razmerje z
lizingodajalcem dovoljuje, da se na podlagi pogodbe o lizingu
predloženi ali v zvezi s pogodbo pridobljeni (osebni) podatki:
a) Obdelujejo zaradi in z namenom izvajanja pogodbe ali za
izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo
pogodbe ali zaradi drugih zakonitih interesov upravljavca;
b) Uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe
poslovanja lizingodajalca;

c) Uporabljajo za poizvedbe o premoženjskem stanju in
preverjanju bonitet pri upravljavcih zbirk podatkov,
oblikovanih v ta namen;
d) Posredujejo in uporabljajo za statistično obdelavo znotraj
skupine DBS; za pošiljanje ponudb, promocijskega gradiva,
voščilnic, revij in časopisov, nagradnih natečajev ali razpisov
za reklamne namene, vabil na dogodke, ter za telefonsko,
pisno in elektronsko anketiranje in trženje, pa le, če je za to
podano izrecno soglasje posameznika.
Osebni podatki se varujejo s tehničnimi in organizacijskimi
ukrepi na način, da se prepreči slučajno ali namerno
nepooblaščeno dostopanje, uničevanje, spreminjanje ali
obdelovanje podatkov v s standardi trenutno veljavne
zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov.
V primeru podaje izrecnega soglasja za obdelavo osebnih
podtakov za namene trženja, lahko lizingodajalec osebne
podatke obdeluje do pisnega preklica lizingojemalca, kar pa
ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred
preklicem privolitve. Lizingodajalec lahko uporablja osebne
podatke tudi po preklicu privolitve, vendar le za namene
izvajanje pogodbe o lizingu, za zagotovitev izvajanja
pogodbenih obveznosti lizingojemalca oziroma za druge
namene, dovoljenje z zakonom.
Podrobnejše informacije o tem, kako lizingodajalec upravlja in
varuje osebne podatke posameznika, ter o pravicah, ki jih
posameznik ima so na voljo na
http://www.dbs-leasing.si/aktualno.aspx.
VI.3 Reševanje sporov
Lizingodajalec in lizingojemalec bosta morebitne spore ali
nesoglasja najprej poskušala urediti sporazumno.
Lizingojemalec lahko svojo pritožbo posreduje lizingodajalcu
pisno (po pošti na naslov DBS Leasing d.o.o., Kolodvorska ulica
9, 1000 Ljubljana, po elektronski pošti na naslov info@dbsl.si
- v tem primeru mora poslati skenirano obliko podpisane
pritožbe). Lizingodajalec najkasneje v roku 15 dni od prejema
pritožbe lizingojemalcu poda pisni odgovor. V kolikor se
lizingojemalec ne strinja z odločitvijo, lahko vloži pisno
pritožbo s priporočeno pošiljko v roku 8 dni od prejema
odgovora. Lizingodajalec odločitev pošlje v pisni obliki s
priporočeno pisemsko pošiljko na naslov lizingojemalca v roku
15 dni od prejema popolne pritožbe.
V kolikor se lizingojemalec z odločitvijo o pritožbi ne strinja ali
če lizingojemalec v roku 30 dni ne prejme odgovora, ima
pravico pritožbo nasloviti na Združenje bank Slovenije (ZBS) –
GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, kot izvajalca
izvensodnega reševanja potrošniških sporov.
Postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov se
izvaja kot postopek mediacije. Pobuda za začetek postopka
mediacije pri Združenju bank Slovenije se lahko vloži z
izpolnitvijo elektronskega obrazca, ki je dostopen na spletni
strani ZBS, po telefaksu, pisno po pošti ali z osebno izročitvijo.
Postopki so objavljeni na spletni strani Izvajalca IRPS.
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Kontaktni podatki Združenja bank Slovenije:
spletni naslov: www.zbs-giz.si
e-pošta: izvajalec.irps@zbs-giz.si
T: +386 (0)1 24 29 700, F: +386 (0)1 24 29 713
Postopek pred pristojnim izvajalcem izvensodnega reševanja
sporov ni obvezna procesna predpostavka za uveljavitev
pravice do sodnega varstva v primeru sporov med
lizingojemalcem in lizingodajalcem. V primeru sodnega spora
bo spor reševalo pristojno sodišče po sedežu lizingodajalca.
VI.4 Nadzorni organ
Nadzorni organ, pristojen za nadzor nad izvajanjem pogodb o
potrošniškem finančnem lizingu premičnin je Tržni
inšpektorat RS, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.

Kraj in datum:

Podpis lizingojemalca
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