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CORE ID:

ZAHTEVEK ZA ODOBRITEV LEASINGA (FIZIČNE OSEBE)
PROSILEC

POROK

Leasingojemalec:

M

Spol:
(Priimek, ime)

Naslov stalnega bivališča:
(Ulica, hišna številka, poštna številka, kraj)

(Država)

Naslov začasnega bivališča:

OSEBNI IN KONTAKTNI PODATKI

(Ulica, hišna številka, poštna številka, kraj)

STATUS:

OSEBNI STATUS:
Os. dokument:

Delavec

Uslužbenec

Državni uslužbenec

Samostojni podjetnik

Študent

Gospodinja

Upokojenec

Ostalo:

Poročen
Osebna izkaznica

Izvenzakonska skupnost

Samski

Ločen

Datum rojstva:

Velja do:

Kraj rojstva:

Država rojstva:

Državljanstvo:

EMŠO:
DA

Zavezanec za DDV:

Številka TRR:

NE

Država davčnega rezidentstva:

Odprt pri banki:

Telefon:

Mobilni tel.:

E-pošta:

Število oseb v skupnem gospodinjstvu z rednim mesečnim prihodkom:

PODATKI O ZAPOSLITVI

Vdovec

Potni list št.

Davčna številka:

DRUGI PRIHODKI / STROŠKI

Manager

Število vzdrževanih oseb:

Naziv in naslov delodajalca:
Zaposlen za:

določen čas, do

nedoločen čas od

Delovna doba skupaj:

Delovno mesto:
Plača neto (EUR):

Drugi prihodki iz naslova zaposlitve (npr. dnevnice, prevoz, ...) (EUR):
(povprečje zadnjih treh mesecev)

Drugi mesečni prejemki leasingojemalca (EUR):

iz naslova:

Drugi mesečni družinski prejemki (EUR):

iz naslova:

Skupni mesečni stroški (EUR):
Pregled obveznosti iz naslova kreditov/leasingov:
Znesek odobrenega kredita/
Doba vračanja (let)
leasinga (EUR)

Datum začetka

Višina obroka (EUR)

Kreditodajalec/
leasingodajalec

Dana poroštva leasingojemalca:

UniCredit Leasing, leasing, d.o.o., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana, tel.: +386 1 6016 000, faks: +386 1 5206 035, www.unicreditleasing.si
Registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani št.reg.vl. 061/13475200, Osnovni kapital družbe 25.039.658,00 EUR
Matična številka 1628852000, ID številka za DDV SI23445033, Transakcijski račun (IBAN) SI56 2900 0005 5064 332.
Zahtevek za odobritev leasinga FIZIČNE OSEBE - Ver. 6.2019

Namen kredita/
leasinga

Ž

NAČIN PLAČEVANJA

NAMEN LEASINGA

PREMOŽENJSKO STANJE

2

Lastnik nepremičnin (vrsta, naslov, parc. št., velikost v m2):

Ocenjena vrednost / lastna ocena (EUR):

Obremenitev (hipoteka) (EUR):

Drugo premoženje:

Vrednost (EUR):

Vrsta leasinga:

Finančni leasing

Nimam premoženja

Operativni leasing

Razlog za nakup:
Nabavna vrednost (brez DDV v EUR):
Naziv dobavitelja:

Pooblaščen:

Polog (v % ali EUR):

Doba odplačevanja:

Način plačevanja:

direktna obremenitev

Drugo:

upravno-izplačilna prepoved

Način prejemanja računov:
po e-pošti:

ali
(navajajte le, v kolikor se razlikuje od navedene e-pošte)

v spletno banko (računi bodo poslani samo v spletno banko) na št. TRR:
(navajajte le, v kolikor se razlikuje od že navedenega)

POTREBNA DOKUMENTACIJA IN POGOJI ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA
• Predračun dobavitelja s specifikacijo (dobavni rok in plačilni pogoji) naslovljen na:

UNICREDIT LEASING, d.o.o.
Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI23445033
• Kopija vozniškega dovoljenja (kadar je financirano vozilo)
• Osebni dokument
• Kopija potrdila o davčni številki
• Morebitna dokazila o drugih prihodkih

• Potrdilo delodajalca o zaposlitvi
• Kopija plačilnih list za zadnje 3 mesece
• Bančni izpis o prometu na TRR za zadnje 3 mesece

V postopku odobritve lahko bonitetna služba zahteva dodatna dokazila.
V primeru, da do sklenitve pogodbe ne pride, bo podjetje UniCredit Leasing, d.o.o zbrane dokumente, iz katerih so podatki vidni, uničilo,
oziroma jih na pisno zahtevo podpisnika tega obrazca vrnilo. V tem primeru lahko podpisnik tega obrazca poda pisno zahtevo po vrnitvi
teh dokumentov najkasneje v roku 15 dni po datumu, ki je naveden na tem obrazcu.

S podpisom tega zahtevka za odobritev leasinga:
• potrjujem, da sem seznanjen s Splošnimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov, ki jih je pripravil UniCredit Leasing, d.o.o. in kjer so opredeljene

vse relevantne informacije v zvezi z obdelavo mojih osebnih podatkov
• dajem UniCredit Leasing, d.o.o. privolitev za vpogled v informacijski sistem SISBON in sicer z namenom sklenitve in spremljave pogodbe o financiranju
• potrjujem resničnost zgornjih podatkov in se zavezujem UniCredit Leasing, d.o.o. takoj sporočiti vsako spremembo le-teh

Kraj in datum:

Podpis stranke:

IZPOLNI UNICREDIT LEASING, D.O.O.
Zahtevek pregledal in identificiral stranko v osebni navzočnosti stranke skladno z ZPPDFT:
(ime, priimek in podpis osebe, ki je opravila pregled)
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