Vloga za leasing – vprašalnik za pravne osebe
1. Naziv leasingojemalca:______________________________________________________________________
(firma oz. naziv pravne osebe, po sodnem ali drugem registru in pravna oblika)

2. Naslov:__________________________________________________________________________________
(ulica, hišna številka, poštna številka, kraj/mesto)

3. Poslovni račun odprt pri:_______________________________ Številka: SI56__________________________
4. Davčna številka/ID za DDV:_______________________ Tel./Fax/GSM:_______________________________
5. Ime in priimek ter EMŠO direktorja:____________________________________________________________
6. Lastniška struktura vaše družbe:
Višina osnovnega kapitala:
Lastniki (Fizična oseba –
ime in priimek / Pravna
oseba – firma)

Naslov / začasno
bivališče

Datum
rojstva

Državljanstvo

Višina posrednega ali
neposrednega lastniškega
deleža, kapitala,
glasovalnih ali drugih pravic

Drug način nadzora oz.
obvladovanja več kot
25% sredstev pravnega
subjekta

Politično izpostavljene osebe (PIO):
Ali vi oziroma vaš zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali dejanski lastnik, vključno z vašimi/njihovimi ožjimi
družinskimi člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci in njihovi zakonski partnerji) ter vašimi/njihovimi
ožjimi sodelavci (ožji sodelavec osebe je vsaka fizična oseba, ki ima skupni dobiček iz premoženja ali
sklenjenega poslovnega razmerja, ali ima z njo katere koli druge tesne poslovne stike) delujete/jo na vidnem
javnem položaju oziroma ste/so to počeli v preteklosti?
Da. Na naslednjem javnem položaju:
Predsednik države / Predsednik vlade
Minister
Državni sekretar
Poslanec
Član vrhovnega ali ustavnega sodišča
Član sveta centralne banke
Član računskega sodišča
Veleposlanik ali odpravnik poslov
Visok častnik oboroženih sil
Vodstvo državnega podjetja
Drugo (navedi): ..........................

Ne

7. Prevladujoča dejavnost:_____________________________________________________________________
8. Trenutno število zaposlenih (na dan izpolnitve obrazca):____________________________________________
9. Pravna oseba je lastnik nepremičnin:
a)________________________________________________________________________________________
b)________________________________________________________________________________________
(vrsta, ulica in hišna številka, kraj, parc. št., vlož. št., k. o.)

10. Kupci (navedite najpomembnejše kupce oz. naročnike storitev - posebej navedite morebitne dolgoročne pogodbe o
sodelovanju):

a)______________________________________ c)_______________________________________
b)______________________________________ d)_______________________________________
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11. Predmet in vrsta leasinga (finančni ali poslovni najem):___________________________________________
12. Dobavitelj predmeta leasinga: ___________________ Prodajna cena predmeta leasinga:___________ EUR
13. Polog: ____________% oz.______________ EUR Doba financiranja (v mesecih):_____________________
14. Izjavljam, da sem seznanjen/a s tem, da bo leasingodajalec odločal o sklenitvi pogodbe po prejemu vseh
zahtevanih dokumentov in da si pridržuje pravico, da brez pojasnila svoje odločitve ne sklene leasinške pogodbe.
15. Izjavljam s polno odgovornostjo, da nisem bil/a nikoli pravnomočno obsojen/a zaradi izdaje nekritih
vrednostnih papirjev.
16. S svojim podpisom jamčim za verodostojnost in popolnost navedenih podatkov in izjavljam, da sem
seznanjen/a s tem, da ima lahko navajanje napačnih podatkov kazenskopravne in odškodninske posledice ter
daje pravico leasingodajalcu, da ne sklene pogodbe o leasingu ali da po njeni sklenitvi od pogodbe odstopi.
Podpis zakonitega zastopnika in žig leasingojemalca:______________________________________________

Izjava leasingojemalca:
Spodaj podpisani_________________________ (ime in priimek), ______________________________(funkcija)
družbe________________________________(naziv pravne osebe) izjavljam, da od datuma na overjeni fotokopiji
registracije pravne osebe v registru ni bilo nobenih sprememb.

Kraj, datum:____________________________

Podpis in žig:_____________________________
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