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VLOGA ZA ODOBRITEV LEASINGA – PODATKI O STRANKI
FIZIČNA OSEBA
(izpolnite in ustrezno obkrožite)
Priimek in ime:

datum in kraj rojstva:__________________________________________________

EMŠO:

davčna številka:______________________________________________________

Naslov stalnega bivališča in kraj: _____________________________________________________________________________________________________

Naslov in kraj, na katerega želim prejemati pošto:________________________________________________________________________________________

Telefonska št. (GSM, telefon doma / v službi):

e-mail:_____________________________________________________________

Naziv banke in št. transakcijskega računa:_____________________________________________________________________________________________
Zakonski stan:

a) samski

b) poročen

c) izven-zakonska skupnost

Št. nepreskrbljenih otrok:
Živim v:

Status:

starost otrok: ________________________________________________________

a) lastnem stanovanju/hiši

Državljanstvo:

b) najemniškem stanovanju/hiši

a) slovensko

a) zaposlen

d) ločen

b) upokojenec

c) skupnem gospodinjstvu

b) drugo:
c) študent

Delodajalec:

d) brezposeln

e) drugo

Delovno mesto: ______________________________________________________

Naslov delodajalca: ___________________________________________________________________________________________________________
Zaposlen-a za

a) določen čas od_____________ do _____________

Mesečna neto plača (v EUR):

b) nedoločen čas od________________________________

Ostali mesečni dohodki (v EUR): ________________________________________

Prejšnja zaposlitev (naziv in naslov podjetja): ___________________________________________________________________________________________

Mesečne plačilne obveznosti
a) najemnina za hišo/stanovanje v višini ______________ EUR

b) odplačevanje kreditov v višini ______________ EUR

c) preživnina v višini ______________ EUR

d) drugo v višini ________________ EUR

Premoženjska vrednost:

b) drugo

a) nepremičnina (hiša/stanovanje)

Prodajna vrednost (v EUR): _____________________________ obremenitve: ______________________
Želeni datum zapadlosti obrokov: ______________ v mesecu.

S podpisom izjavljam:
1. da so vsi podatki navedeni v tej vlogi pravilni in da so vsi priloženi dokumenti verodostojni,
2. da se zavedam, da ima navajanje nepravilnih podatkov in neverodostojnih dokumentov lahko odškodninske in kazensko-pravne posledice,
3. da dajem družbi Micrat Leasing d.o.o. privolitev za obdelavo in hrambo mojih osebnih podatkov za namen sklenitve, izpolnjevanja in
prenehanja pogodbe o leasingu, kar vključuje tudi privolitev za uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, pri čemer sem
seznanjen-a, da lahko kadarkoli pisno zahtevam, da se moji osebni podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega
trženja,
4. da dajem družbi Micrat leasing d.o.o. privolitev in pooblastilo, da preveri pravilnost podatkov in verodostojnost priloženih dokumentov, ter da
sem seznanjen, da bo družba odločala o sklenitvi/podaljšanju pogodbe o leasingu po prejemu in preučitvi vseh zahtevanih podatkov in
dokumentov,

5. da sem seznanjen-a, da si Micrat leasing d.o.o. pridružuje pravico, da brez posebnega pojasnila in obrazložitve vlogo zavrne,
6. da bom vsako spremembo osebnih podatkov in zaposlitve sporočil-a podjetju Micrat leasing d.o.o. najkasneje v 8 dneh po nastali spremembi
7. oziroma dovoljujem, da se moj osebni dokument lahko kopira in uporablja v poslovne namene
IZJAVA – na podlagi zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma
S podpisom izjavljam, da vzpostavljam poslovno razmerje s podjetjem Micrat leasing d.o.o. z namenom sklenitve pogodbe o financiranju vozila
oz. potrošniškega blaga in da poslujem v svojem imenu.

V ____________________________ dne _________________________

Podpis vlagatelja: _______________________________

Podpis posrednika oz. komercialista:______________________________
(s podpisom jamčim, da so osebni podatki na vlogi identični na dokumentih vlagatelja)

NEPOPOLNO IZPOLNJENIH VLOG NE BOMO OBRAVNAVALI. Navedeni podatki so potrebni in obvezni za izdelavo vaše bonitete. Vsi podatki so strogo zaupni!
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOKUMENTACIJA, POTREBNA ZA ODOBRITEV LEASINGA ZA FIZIČNE OSEBE:








predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji z veljavnostjo najmanj 5 dni
kopija osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list), davčne številke, bančne kartice ter veljavno
vozniško dovoljenje,
zaposleni potrebujejo kopije zadnjih 3 plačilnih list
upokojenci potrebujejo dokazila ZPIZ o prejeti pokojnini za zadnje 3 mesece,
izpis prometa na osebnem računu za obdobje zadnjih 3 mesecev (prilivi in odlivi),
SISBON obrazec, ki ga prejmete pri vaši banki, kjer imate odprt transakcijski račun
Obrazec z vsemi podatki o znesku leasinga (dobavitel/leasingojemalec),

ZAPOSLENI V TUJINI (dodatna dokumentacija)






kopija delovnega dovoljenja,
potrdilo o drugih prihodkih v Sloveniji oz. izpis prometa na transakcijskem računu za obdobje 6 mesecev,
potrdilo o začasnem bivališču v tujini,
poroštvo osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji

TUJCI ZAPOSLENI V RS (dodatna dokumentacija)






kopija delovnega dovoljenja,
potrdilo o drugih prihodkih v Sloveniji oz. izpis prometa na transakcijskem računu za obdobje 6 mesecev,
potrdilo o začasnem bivališču v RS,
poroštvo osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji

Micrat Leasing d.o.o.
07.10.2013

