Vloga za leasing – razširjen vprašalnik za kmetovalce in gozdarje
1. OSNOVNI PODATKI
Osebni podatki:
Priimek in ime:
Datum in kraj rojstva:

Število upravičencev
do preživnine in
njihova starost:

Zakonski stan:

Naslov in občina bivališča /
začasno bivališče, državljanstvo:
Davčna številka:
Zaposlen kot:
Telefon doma / GSM:
Zakonski partner / Soprosilec / Porok:
Priimek in ime:
Datum in kraj rojstva:

od:
e-pošta:

Število upravičencev
do preživnine in
njihova starost:

Zakonski stan:

Naslov in občina bivališča /
začasno bivališče, državljanstvo:
Davčna številka:
Zaposlen kot:
Telefon doma / GSM:

Delodajalec, od:
e-pošta:

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.

Obstaja poslovna povezava z BKS:
ne □

da □

Številka računa:

2. OBVEZNOSTI
Obstoječe obveznosti:
Vrsta kredita

Prvoten znesek

Rok vračila kredita

Trenutno stanje

Mesečni obrok

0

Željen kredit:
Vrsta kredita

Znesek

Rok vračila kredita

0

Namen kredita

3. PREMOŽENJSKA SITUACIJA
Lastništvo posesti, druge obstoječe premoženjske vrednosti:
Številka vloge (ID-štev.):

Zavarovanja

Katastrska občina (k.o.):

Zavarovanja

Ustanova

Premoženjsko stanje z dne:

.. .. ….
Enotna vrednost:

Aktiva - Sredstva

€

v € 1.000,--

Vrednost zemljišč
Zgradbe
Strojni park
Vozni park, oprema za podjetje
Vrednostni papirji, udeležbe
Denar v gotovini
Dobroimetje pri bankah
Terjatve
Zaloga blaga
Vsota sredstev

Skupna površina:
od tega:
površina njiv:
površina zelenic:
površina planin :
druge površine:
gozd :

Pasiva - Obveznosti in kapital
Bančni krediti
Privatna posojila
Obveznosti do dobaviteljev (roba)
Druge obveznosti
Prevzeta poroštva

0 Vsota obveznosti in kapital

4. TEŽIŠČE DEJAVNOSTI

Gospodarjenje
Težišča dejavnosti: (npr. mlekarstvo, živinoreja, pitanje prašič, itd.)

……. ha
……. ha
……. ha
……. ha
……. ha

v € 1.000,-0

0

5. PRIHODKI / ODHODKI

Uporaba tal

Površina ………..x

Letni prihodki
ha-prinos

Znesek €

Opombe

Žito

EUR

0

Koruza

EUR

0

Stročnice

EUR

0

Razno

EUR

0

Vinogradništvo
Gozd
Sadje / Zelenjava
Razno

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

0
0
0
0

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

0
0
0
0
0

Reja živali
Prodaja govedi
Prodaja prašicev
Prodaja perutnine
Prodaja jajc
Prodaja mleka
Tržnica/samostojna prodaja
Razno
Drugi prihodki
Delo pri delodajalcu neto

Količina ………..x

Cena

EUR

Turizem na kmetiji
Oddaja sob
Oddaja v zakup (npr. lov)
Prodaja drv
Drugo

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Podpore / Subvencije
Razne podpore in programi za spodbudo agrikulture

EUR

točen opis vira
dohodkov
odbitek stroškov
odbitek stroškov

Opis

Drugo

EUR

LETNI PRIHODKI

EUR

0

Letni odhodki
Znesek €

Uporaba tal
Semensko blago
Sredstva za varstvo rastlin
Gnojila
Razno

EUR
EUR
EUR
EUR

Reja živali
Živinoreja
Krmila za živali
Veterinar

EUR
EUR
EUR

Drugo

EUR

Vzdrževanje
Vzdrževanje/nakup strojev
Vzdrževanje avtomobila (-ov)
Vzdrževanje tovornjaka/traktorja (ev)
Vzdrževanje stavb

EUR
EUR
EUR
EUR

Poraba energije
Gorivo skupaj
Elektrika/trda goriva

EUR
EUR

Najem strojev
Pristojbine in dajatve

EUR
EUR

Zavarovanje stvari / skupek
zavarovanje
Pokojninsko zavarovanje

EUR
EUR

Opombe

Nakup strojev - Znesek navesti ločeno!

Skupna vsota drugih odhodkov
(preužitki, plače itd.)

EUR

Letni odhodki

EUR

0

EUR

0

6. SKUPNI PREGLED
LETNI PRIHODKI
minus
LETNIH ODHODKI

Rezultat =
osnova za rating

EUR

0

EUR
0

Letni rezultat
´- Obstoječi letni obrok kredita oz. leasing-a
`- Novi BKS letni obrok kredita oz. leasing-a
´- Obresti za kratkoročne kredite oz. obrestni del za
´- davek na donos
= Letni dohodek prost na razpolago

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Znesek €
0

0

Lt.. Summe unter Pkt. 2 (Pauschalraten)

brez upoštevanja življenskih stroškov

Odgovornost za podatke:
Spodaj podpisani kreditojemalci in poroki dovoljujemo, da pri naših delodajalcih poizveste o naših plačah in drugih osebnih prejemkih. Hkrati soglašamo, da
pridobite o nas potrebne podatke pri drugih ustanovah in organizacijah. Dovoljujemo vam, da naše osebne podatke in podatke o kreditu posredujete
eventualnim posrednikom in BKS Bank AG. Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki pravilni in resnični ter da se zavedamo, da so ti podatki pomembni za pozitivno
rešitev zahtevka za financiranje. Jaz (mi) izjavljam(o), da ne obstajajo razlogi za kakršen koli postopek izterjave zoper mene oziroma nas.
Znano nam je, da ima navajanje nepravilnih podatkov lahko kazenskopravne posledice. Strinjam(o) se, da lahko o meni (nas) pridobite vse razpoložljive
bančne in bonitetne informacije. Jaz (mi) vas pooblaščam(o), da lahko posredujete vse podatke iz naše poslovne dejavnosti na vsa podjetja BKS Banke.
Jaz (mi) prav tako izjavljam(o), da se strinjamo z morebitno poizvedbo in vpogledom pri Kreditnem biroju SISBON, d.o.o..

.......................................................................
Kraj, datum

Prosilec:

......................................................................................
Podpis s polnim imenom in priimkom

Soprosilec:

......................................................................................
Podpis s polnim imenom in priimkom

Porok:

.....................................................................................
Podpis s polnim imenom in priimkom

Parafe:

......................................................
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