Vloga za leasing – vprašalnik za kmetovalce
PROSILEC

POROK

1. OSNOVNI PODATKI
Ime in priimek:_____________________________________ Državljanstvo:___________________________
Naslov:___________________________________________ Poštna št., kraj:__________________________
Vrsta osebnega dokumenta:____________ Št.:____________Veljavnost: od___________do______________
Izdajatelj osebnega dokumenta:_______________________

Kraj izdaje:_____________________________

Datum rojstva:______________________________ Davčna št./ID za DDV:____________________________
Kraj rojstva:__________________ Telefon:_____________________ Poklic:__________________________
Zaposlitev:____________________________ Od:______________ Nedoločen čas:

Določen čas:

Zakonski stan:________________ Št. vzdrževanih oseb:________ Starost vzdrževanih oseb: _____________
Naziv poslovne banke:_______________________________ TRR št.: SI56____________________________
IZJAVA – na podlagi zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
S podpisom izjavljam, da vzpostavljam poslovno razmerje s podjetjem BKS-leasing, d. o. o. z namenom sklenitve
pogodbe o financiranju vozila oz. opreme in da poslujem v svojem imenu.
S podpisom tudi izjavljam (ustrezno obkrožite):
NISEM politično izpostavljena oseba, nisem ožji družinski član politično izpostavljene osebe in nisem ožji
sodelavec 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 spremembe statusa politično izpostavljene osebe bom družbi BKS-leasing, d. o. o. takoj sporočil/a novi
status.

2. PREMOŽENJSKO STANJE
Lastništvo nepremičnin (stavbe, zemljišča, gozd):________________________________________________
Skupna površina:__________________ Ha Ocenjena vrednost nepremičnin:_________________________ EUR
Obremenjenost nepremičnin

DA

NE

Lastništvo premičnin (traktorji, druga km. mehanizacija)___________________________________________
__________________________________________ Ocenjena vrednost premičnin:___________________ EUR

3. PRIHODKI / ODHODKI
Prihodki iz kmetijske dejavnosti (na leto):____________________ EUR Subvencije____________________ EUR
Drugi prihodki (plače, pokojnine, itd.)_______________ EUR Skupni prihodki na kmetiji:________________ EUR
Skupni stroški na letnem nivoju (krma, gnojila, zavarovanje, gorivo, vzdrževanje strojev):________________ EUR
Kompenzacija nabave (krmila, gnojila, itd.) s prodajo proizvodov (mleko, žive živali, poljščine, itd ):
DA

NE Kratek opis: ________________________________________________________________
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4. KRATEK OPIS DEJAVNOSTI (mlečna proizvodnja, reja živali, poljedelstvo, prašičereja itd):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

5. OBVEZNOSTI IZ NASLOVA OBSTOJEČIH BANČNIH KREDITOV IN LEASINGOV
Vrsta
(kredit – leasing)

Prvoten
znesek

Mesečni / letni
obrok

Doba
vračila

Trenutno
stanje

Ustanova

Zavarovanje

6. NOVO FINANCIRANJE
Predmet:____________________________________ Dobavitelj:___________________________________
Maloprodajna cena predmeta (MPC):_________________ EUR Višina pologa:_______________________ EUR
Doba financiranja:___________(v mesecih) Način odplačevanja (mesečno, pollletno, letno):______________

7. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OBDELAVO VLOGE







Izpolnjen vprašalnik
Fotokopija veljavnega osebnega dokumenta in davčne številke (osebna izkaznica, potni list)
Odločba o davčni številki – FURS (velja za zavezance za DDV)
Izpis prometa na TRR iz naslova kmetijske dejavnosti za celotno poslovno leto (1. 1. 201x – 31. 12. 201x)
Kopije odločb o subvencijah
Odločba o informativnem vrednotenju nepremičnin – GURS

Spodaj podpisani kreditojemalec/ leasingojemalec dovoljujem in soglašam, da pridobite o meni potrebne podatke
pri drugih ustanovah in organizacijah. Zavedam se, da so ti podatki odločilnega pomena za pozitivno rešitev
zahtevka in s tem izjavljam, da so le-ti popolni in pravilni. Znano mi je, da ima navajanje nepravilnih podatkov
lahko kazenskopravne posledice. Strinjam se, da lahko o meni pridobite vse razpoložljive bančne in bonitetne
informacije.
Vsi podatki v tej vlogi so zaupni in BKS-leasing, d. o. o. se zavezuje, da jih bo varoval v skladu z vsakokrat
veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Seznanjen sem s Splošnimi informacijami o varstvu
osebnih podatkov, v katerih so podrobneje opredeljeni pojmi varstva osebnih podatkov ter kontaktni podatki
osebe preko katerih lahko lizingojemalec izvršuje svoje pravice iz naslova varstva osebnih podatkov. Seznanjen
sem in izrecno soglašam, da bo družba BKS-leasing, d.o.o. v primeru, da z menoj ne sklene posla, izbrisala moje
osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja oziroma, ko bo potekel zakonski rok, ki predpisuje dobo hranjenja
teh podatkov. Seznanjen sem, da v tem primeru družba BKS-leasing mojih osebnih podatkov ne bo posredovala,
posodila ali prodala tretji osebi in da bo moje osebne podatke obdelovala zgolj v okviru zakonitih namenov
zbiranja, hkrati se strinjam, da BKS-leasing, d. o. o. opravi vpogled v moje osebne podatke SISBON
SISBON, slovenski elektronski informacijski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so fizične osebe, kot je opredeljeno v Zakonu
o centralnem kreditnem registru (ZCKR). Omogoča avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje,
shranjevanje, povezovanje, spreminjanje, vpogled, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanje osebnih
podatkov Uporabnikov in njihovih komitentov.
Upravljavec sistema in zbirke podatkov o boniteti strank je BANKA SLOVENIJE, ki zagotavlja pravilno in nemoteno delovaje SISBON Upravljavec
organizira in upravlja SISBON v skladu z ZCKR z namenom, da omogoči Uporabnikom (v nadaljevanju: banke, hranilnice, in druge pravne osebe)
ter Omejeni uporabnikom (druge finančne inštitucije) upravljanje s kreditnim tveganjem preko učinkovitejšega določanja kreditne sposobnosti
komitentov, s čimer se zagotavlja tudi odgovorno kreditiranje in preprečevanje primerov prezadolženosti oziroma neizterljivosti zapadlih terjatev.
Vsak posameznik kot fizična oseba ima po ZCKR pravico do vpogleda in izpisa vseh osebnih podatkov, ki se v SISBON nanašajo nanj, vključno
s podatki o tem, kateri uporabnik jih je posredoval in komu so bili posredovani na vpogled. Komitent lahko za izpis zaprosi pri kateremkoli
Uporabniku ali Upravljavcu na način, da izpolni in odda v ta namen pripravljen obrazec “Zahteva komitenta za izpis osebnih podatkov v SISBON”.
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Če posameznik kot fizična oseba podatkom, ki se o njem združujejo in izmenjujejo preko sistema SISBON, utemeljeno nasprotuje, lahko pisno
zahteva njihov izbris, spremembo oz. popravek, in sicer pri matični banki ali Upravljavcu (BS) na način, da izpolni in odda v ta namen pripravljen
obrazec “Zahteva komitenta za popravek osebnih podatkov v SISBON”.
Posameznik kot fizična oseba lahko pooblasti drugo fizično ali pravno osebo, da pridobi njegove osebne podatke iz sistema SISBON. V ta namen
mora izpolniti “SISBON - Pooblastilo”, pooblaščenec za vpogled pa obrazec “Zahteva za izpis osebnih podatkov iz SISBON po tretji osebi s
pooblastilom”.
Za hiter in enostaven vpogled v svoje osebne podatke lahko posameznik kot fizična oseba uporabi spletno aplikacijo Moj SISBON:
https://moj.sisbon.si/.
Osebni podatki v SISBON so strogo zaupni in se skladno z Zakonom o centralnem kreditnem registru in Zakonom o varstvu osebnih podatkov v
celotnem sistemu obravnavajo kot poslovna skrivnost. Dostop do podatkov, ki se beleži in nadzoruje, je dovoljen le pooblaščenim osebam z
digitalnimi elektronskimi potrdili, ki jih izdajajo kvalificirane certifikatske agencije v Sloveniji.

Kraj, datum: ________________________________ Prosilec/porok: _________________________________

Identifikacijo opravil (ime, priimek):_____________________, datum:______________, Podpis:______________
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