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CORE ID:

ZAHTEVEK ZA ODOBRITEV LEASINGA (PRAVNE OSEBE IN FIZIČNE OSEBE Z DEJAVNOSTJO)
PROSILEC

POROK

Leasingojemalec:

(Dolgi naziv firme / vrsta organizacije: d.d., d.o.o., s.p. ...)

DA

Ali ste v preteklem letu spremenili naziv/firmo oz. skrajšano firmo?

NE

PODATKI O PODJETJU

V primeru »DA« napišite vse pretekle nazive/firme oz. skrajšane firme, ki ste jih uporabljali v zadnjem letu:

Sedež in naslov:
Ulica in hišna številka

Poštna številka in kraj

Matična številka:

Davčna številka:

Leto ustanovitve:

Trenutno število zaposlenih:

Telefon:

Mobilni tel.:

E-pošta:

Spletna stran:

Država

Zavezanec za DDV:

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Št. poslovnega računa leasingojemalca: SI56
Odprt pri banki:
Lastnik poslovnih prostorov, kjer se opravlja dejavnost:

ZASTOPNIK PODJETJA 1

Ime in priimek zastopnika:

funkcija:

Naslov stalnega prebivališča:
Ulica in hišna številka

Poštna številka in kraj

Ulica in hišna številka

Poštna številka in kraj

Država

Naslov začasnega prebivališča:
Os. dokument:

Osebna izkaznica

Datum rojstva:

Potni list št.
Kraj rojstva:

Državljanstvo:

Država

velja do:

izdajatelj:
Država rojstva:

EMŠO:

Davčna številka:

Država davčnega rezidentstva:

Telefon:

Rezident SLO:

Mobilni tel.:

E-pošta:

ZASTOPNIK PODJETJA 2

Ime in priimek zastopnika:

funkcija:

Naslov stalnega prebivališča:
Ulica in hišna številka

Poštna številka in kraj

Država

Ulica in hišna številka

Poštna številka in kraj

Država

Naslov začasnega prebivališča:
Os. dokument:
Datum rojstva:

Osebna izkaznica

Potni list št.
Kraj rojstva:

Državljanstvo:
Davčna številka:
Telefon:

velja do:

izdajatelj:
Država rojstva:

EMŠO:
Država davčnega rezidentstva:
Mobilni tel.:

Rezident SLO:
E-pošta:

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 PO - SCORING - Ver. 6.2019

2

Ime in priimek pooblaščenca:

funkcija:

POOBLAŠČENEC

Naslov stalnega prebivališča:
Ulica in hišna številka

Poštna številka in kraj

Država

Ulica in hišna številka

Poštna številka in kraj

Država

Naslov začasnega prebivališča:
Os. dokument:

Osebna izkaznica

Potni list št.

Datum rojstva:

velja do:

Kraj rojstva:

Državljanstvo:

izdajatelj:
Država rojstva:

EMŠO:

Davčna številka:

Država davčnega rezidentstva:

Telefon:

Rezident SLO:

Mobilni tel.:

Dejanski lastnik 1:

%

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

E-pošta:

Ime:

Priimek:

DEJANSKI LASTNIK 1

Naslov stalnega prebivališča:
Naslov začasnega prebivališča:
Os. dokument:

Ulica in hišna številka

Poštna številka in kraj

Država

Ulica in hišna številka

Poštna številka in kraj

Država

Osebna izkaznica

Potni list št.

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Državljanstvo:

%

DEJANSKI LASTNIK 2

Naslov stalnega prebivališča:
Naslov začasnega prebivališča:

Priimek:
Poštna številka in kraj

Država

Ulica in hišna številka

Poštna številka in kraj

Država

Osebna izkaznica

Potni list št.

velja do:

Kraj rojstva:

izdajatelj:
Država rojstva:

EMŠO:

Davčna številka:

Država davčnega rezidentstva:

Telefon:

Rezident SLO:

Mobilni tel.:

Dejanski lastnik 3:

%

Naslov stalnega prebivališča:

DEJANSKI LASTNIK 3

Ime:

Državljanstvo:

Naslov začasnega prebivališča:
Osebna izkaznica

E-pošta:

Ime:

Priimek:

Ulica in hišna številka

Poštna številka in kraj

Država

Ulica in hišna številka

Poštna številka in kraj

Država

Potni list št.

velja do:

Kraj rojstva:

Državljanstvo:

Telefon:

E-pošta:

Ulica in hišna številka

Datum rojstva:

Davčna številka:

Rezident SLO:

Mobilni tel.:

Dejanski lastnik 2:

Datum rojstva:

Država rojstva:

Država davčnega rezidentstva:

Telefon:

Os. dokument:

izdajatelj:

EMŠO:

Davčna številka:

Os. dokument:

velja do:

izdajatelj:
Država rojstva:

EMŠO:
Država davčnega rezidentstva:
Mobilni tel.:

Rezident SLO:
E-pošta:
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NAMEN LEASINGA

Vrsta leasinga:

Finančni leasing

Operativni leasing

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

Pooblaščen:

Polog (v % ali EUR):

Financiranje DDV-ja:

Doba odplačevanja:

DA

NE

NAČIN PLAČEVANJA

Drugo:

Način plačevanja:

direktna obremenitev

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)

Glavna dejavnost:
Naštejte 5 večjih strank/kupcev:

DEJAVNOST in POSLOVNI PARTNERJI PODJETJA

Naziv stranke/kupca

Država

Sklenjene pogodbe z navedenimi strankami/kupci:

DA

NE

Delež v prodaji

Povprečni plačilni roki

V primeru DA, razlaga:

Naštejte 5 večjih dobaviteljev blaga, materiala, storitev:
Naziv dobavitelja

Sklenjene pogodbe z navedenimi dobavitelji:

Država

DA

NE

Delež v nabavi

Predmet dobave

V primeru DA, razlaga:
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Povprečni plačilni roki

KONTAKTNA OSEBA

FINANČNE OBVEZNOSTI KRATKOROČNE

FINANČNE OBVEZNOSTI DOLGOROČNE

OSNOVNA SREDSTVA

4

Naštejte glavna osnovna sredstva podjetja (nepremičnine, vozila, oprema; št. in znamka):

Dolgoročne finančne obveznosti na dan:
Vrsta obveznosti

Finančna ustanova

Preostali dolg (EUR)

Mesečni obrok (EUR)

Končna zapadlost

Opombe

Preostali dolg (EUR)

Mesečni obrok (EUR)

Končna zapadlost

Opombe

Kratkoročne finančne obveznosti na dan:
Vrsta obveznosti

Finančna ustanova

(izpolnite le v kolikor so drugačni od podatkov zastopnika)

Kontaktna oseba:

Oddelek/funkcija:

Telefon:

Mobilni tel.:

Kontaktna oseba za finančne podatke:

E-pošta:
Telefon:
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POTREBNA DOKUMENTACIJA IN POGOJI ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA
PRAVNE OSEBE (d.d., d.o.o., s.p., ...)

FIZIČNE OSEBE Z DEJAVNOSTJO

- Predračun dobavitelja s specifikacijo (dobavni rok in plačilni pogoji)
naslovljen na:

- 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

UNICREDIT LEASING, d.o.o.
Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI23445033

- Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetja za zadnji 2 polni leti
ter tekoče leto z razkritji (v primeru, da je podjetje zavezano k reviziji,
tudi revizijsko poročilo)

- Kopijo finančnih podatkov, ki se oddajajo na FURS
- Kopijo sklepa o dodelitvi koncesije (če konc. obstaja)

- Osebni dokument zastopnika in/ali pooblaščenca

- Bančni izpis o prometu na TRR oz. poslovnem računu za obdobje 1 leta

- Osebni dokument lastnika/ov

- Osebni dokument
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 vidni podatki,
uničilo oziroma jih na pisno zahtevo podpisnika tega obrazca vrnilo. Podpisnik tega obrazca lahko v tem primeru poda pisno zahtevo
za vrnitev teh dokumentov najkasneje v roku 15 dni po datumu, ki je naveden na tem obrazcu.

S podpisom te pristopne izjave kot zastopnik družbe dajem izrecno soglasje, da lahko družba UniCredit Leasing, d.o.o. vse pri vzpostavitvi poslovnega razmerja
in nadaljnjem poslovanju pridobljene podatke o družbi:
• zaradi optimiziranja poslovnih procesov, nemotenega delovanja družbe UniCredit Leasing, d.o.o. v okviru skupine UniCredit ter zagotavljanja visoko kakovostnih
storitev, zlasti, ne pa izključno, za potrebe upravljanja tveganj, posreduje drugim družbam znotraj skupine (nadrejenim, sestrskim in podrejenim, sedanjim in
bodočim), kar obsega tudi posredovanje podatkov izven Republike Slovenije, v primeru, da je sedež druge družbe izven Republike Slovenije, pri čemer družba,
ki so ji podatki posredovani, pridobi pravico do obdelovanja le-teh, tudi v smislu netržnih analiz v sklopu velikih podatkovnih zbirk,
• za namen neposrednega trženja, kar zajema tudi ciljno in segmentirano trženje, posreduje drugim družbam znotraj skupine UniCredit, pri čemer družba,
ki so ji podatki posredovani, pridobi pravico do obdelovanja le-teh, tudi v smislu tržnih analiz v sklopu velikih podatkovnih zbirk,
vse v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o gospodarskih družbah in drugimi predpisi, ki se nanašajo na varovanje zaupnih podatkov
ter poslovne skrivnosti
Ne želim, da se moji podatki uporabljajo za namen neposrednega trženja.
Potrjujem resničnost zgornjih podatkov in se zavezujem UniCredit Leasing, d.o.o. takoj sporočiti vsako spremembo le-teh.

Kraj in datum:

Podpis zastopnika:

Žig:

IZPOLNI UNICREDIT LEASING, D.O.O.

Ime in priimek skrbnika:
Zahtevek pregledal in identificiral stranko v osebni navzočnosti stranke skladno z ZPPDFT:

(ime, priimek in podpis)

Potrebne dopolnitve:
Izjava zakonitega zastopnika/pooblaščenca stranke o dejanskem lastništvu in shema
Drugo:
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