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Vloga za financiranje (fizične osebe)  
Izpolni dobavitelj: 
Naziv dob.:  Kontaktna os.:  

Št. pon. za financiranje:  Št. pred.:  Kraj in datum:  

Znamka:  Model:  Različica:  

Št. šasije:  Št. motorja:  Moč motorja (kW):  

Cena:  DDV:  Plačilo na začetku:  

Število obrokov:  Obrok: EOM:  

   
 

Izpolni vlagatelj: 

A. Osebni podatki:  

1. Ime in priimek:  

2. Državljanstvo:  

3. EMŠO:  4. Davčna številka:  

5. Kraj rojstva:  6. Št. osebnega dok.:    izdajatelj:  

7. Bivališče: [  ] lastna hiša [  ] lastno stanovanje [  ] solastniško stanovanje [  ] najemniško stanovanje
 [  ] podnajemniško stanovanje [  ] službeno stanovanje [  ] stanovanje pri starših 

8. Ulica in hišna št.:  9. Poštna številka in kraj:  

10. Ulica in hišna št. za pošto:   11. Poštna številka in kraj:   

12. Telefon doma:  13. Mobilni telefon:  

14. Elektronski naslov:  

15. Zakonski stan:  [  ] samski [  ] poročen ali v zakonski zvezi [  ] vdovec [  ] razvezan [  ] živi ločeno 

16. Število vzdrževanih članov:  17. Ste lastnik nepremičnin?   [  ] Da  

18. Katerih?  

19. Izbira datuma plačila na dan: [  ] 8. [  ] 18.                      20. Št. TRR: 
 

B. Podatki o zaposlitvi:  

Vrsta zaposlitve:  [ ] uslužbenec [  ] oseba s prihodki iz premoženja [  ] državni uradnik [  ] državni uradnik z omejenim mandatom
 [  ] delavec [  ] svobodni poklici [  ] upokojenec [  ] gospodinja/gospodinjec [  ] študent [  ] vajenec [  ] nezaposlen 

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 prihodki v povprečju mesečno:  

Opis ostalih dohodkov:  

Mesečne obveznosti:  
 

D. Izjava:  

 Izjavljam, da sem seznanjen-a s tem, da bo VBS Leasing, d.o.o., odločala o sklenitvi pogodbe po prejemu vseh zahtevanih dokumentov in poizvedbi v 
zbirki osebnih podatkov skladno z 8. členom ZPotK-1 (Uradni list RS, št. 59/2010). 

 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 kazensko-pravne posledice. S podpisom te vloge dovoljujem, da VBS Leasing d.o.o. lahko preveri verodostojnost predložene dokumentacije. 
 Dovoljujem uporabo kopije osebnega dokumenta za namen financiranja in izjavljam, da sem seznanjen da se kopija osebnega dokumenta ne bo 

uporabljala za druge namene in da je prepovedano nadaljnje razmnoževanje osebnega dokumenta. Kopija osebne izkaznice se mora v skladu z 79. 
členom ZPPDFT hraniti 10 let po prenehanju poslovnega razmerja. 

E. Izjava na podlagi zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma:  
S podpisom izjavljam, da vzpostavljam poslovno razmerje s podjetjem VBS Leasing, d.o.o., z namenom sklenitve pogodbe o financiranju vozila oz. opreme in da 
poslujem v svojem imenu, 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 sprememb statusa politično izpostavljene osebe, bom družbi VBS Leasing, d.o.o., takoj sporočil/a moj novi status. 

 
 
Podpis vlagatelja: ______________________ 

 
Podpis posrednika: ______________________ 

 (S tem podpisom jamčim, da so osebni podatki na  
vlogi identični podatkom na dokumentih vlagatelja) 
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* Tuja politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju ter ima stalno 
prebivališče v drugi državi članici EU ali tretji državi oziroma deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v drugi državi članici 
EU 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 oziroma voditeljice držav, predsedniki oziroma predsednice vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki; izvoljeni 

predstavniki zakonodajnih teles;  

 člani oziroma članice 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 oziroma članice računskih sodišč in svetov centralnih bank;  

 veleposlaniki oziroma veleposlanice, odpravniki oziroma odpravnice poslov in visoki častniki oziroma častnice oboroženih sil;  

 člani oziroma članice upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države.  

 Zgornje točke se prav tako lahko nanašajo na pozicije na evropski ravni ter ravni mednarodnih organizacij.  
 

 
b) Termin “ožjih družinskih članov” vsebuje:  
 
 zakonski partner;  

 zunajzakonski partner;  

 otroci, njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji;  

 starši.  
 

 
c) Termin “ožji sodelavec osebe” zajema naslednje osebe:  
 
 vsaka fizična oseba, ki ima skupni dobiček iz premoženja ali sklenjeno poslovno razmerje z osebo, ki zaseda vidni javni položaj, je vodja 

pomembne javne institucije ali dobrodelne ustanove ali ima kakršnekoli tesne stike z osebo, ki vodi pomembne državne ustanove;  

 vsaka fizična oseba, ki ima katerekoli druge tesne poslovne stike ali ima skupni dobiček iz premoženja ali sklenjenega poslovnega razmerja, 
ali ima katerekoli druge tesne poslovne stike.  

 
 
Izpolnjeni podatki s strani jemalca leasinga/poroka na prvi strani tega dokumenta služijo tudi za potrebe preverjanja podatkov o podpisniku 
pogodbe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT), objavljen v Uradnem listu št. 60, dne 
06.07.2007.  
 


