
VLOGA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA ZA FIZIČNE OSEBE
    LEASINGOJEMALEC       *POROK

1. OSEBNI PODATKI

Priimek in ime:         *Povezava poroka s stranko:     

Stalno bivališče(ulica, poštna št., kraj):          

Začasno bivališče (ulica, poštna št., kraj):          

Davčna št:        Davčni zavezanec:  DA     NE

Telefon / GSM:        E-naslov:       

Datum rojstva:        Kraj rojstva:       

Država rojstva:        Državljanstvo:       

Osebni dokument:   osebna izkaznica          potni list              vozniško dovoljenje - NOVO   

Št. dokumenta:        Izdajatelj:       

Datum izdaje:        Datum poteka:       

Veljavno vozniško dovoljenje:        DA     NE

Št. osebnega računa: SI56       Odprt pri banki:     

Stanovanje:   lastnik     solastnik     najemnik/ca; znesek najemnine:     EUR

2. PODATKI O ZAPOSLITVI IN OSTALO

Delodajalec:         Delovno mesto :     

Ulica in kraj:             

Čas zaposlitve: nedoločen čas od            določen čas od    do   

Vrsta zaposlitve:  zaposlen     upokojenec     študent     kmetovalec      brezposeln     drugo

Zakonski stan:  samski   poročen   izven zakonska skupnost   ločen   vdovec     Št. vzdrževanih otrok:  

Prosim za odobritev leasinga v višini:       EUR z odplačilno dobo    mesecev

Želena zapadlost obroka   10.     20.     28.             obveznosti želim plačevati preko direktne bremenitve

Ostali mesečni prihodki     EUR   Obstoječe mesečne obveznosti:     EUR

3. IZJAVA – na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju 
terorizma (ZPPDFT-1)

POLITIČNO IZPOSTAVLJENA OSEBA

V skladu z ZPPDFT-1 mora imeti družba DH Leasing d.o.o. vzpostavljen postopek, s katerim ugotavlja, ali je stranka 
politično izpostavljena oseba. Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu 
delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi 
sodelavci.

Skladno z ZPPDFT-1 izjavljam, da:

 NISEM politično izpostavljena oseba, nisem ožji družinski član politično izpostavljene osebe in nisem ožji sodelavec 
takšne 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           

VL-FO-02
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4. ESG - okoljski, socialni, upravljavski dejavniki  
(rubriko izpolni samo kmetovalec)

V spodnji preglednici opredelite vašo izpostavljenost tveganjem, ki so povezana z vplivom podnebnih sprememb in 
okoljskih dejavnikov, ki bi lahko vplivale na vaše poslovaje in plačilno sposobnost. Gre za dve vrsti tveganj:

- Fizično tveganje, ki se nanaša na finančni vpliv podnebnih sprememb (npr. materialna škoda, upad produktivnosti, 
motnje v dobavnih verigah).

- Tveganje prehoda, ki se nanaša na finančne izgube oz. stroške, ki nastanejo zaradi prilagajanja na nizkoogljično in 
bolj trajnostno gospodarstvo.

Vrsta tveganja Opredelitev/kazalniki tveganja Ocena izpostavljenosti 
tveganju (označite)

Fizično tveganje

• Ekstremni vremenski pojavi (suša, toča, neurja, poplave)

• Onesnaženost, pomanjkanje vode in virov

• Izginevanje biotske raznovrstnosti

• Naraščanje temperature, zviševanje gladine morja

  visoka

  nizka

Tveganje prehoda

• Nenadna uvedba podnebnih in okoljskih politik

• Tehnološki napredek

• Spremembe v razpoloženju na trgih in tržnih izbirah

  visoka

  nizka

V primeru, da ste v zgornji preglednici vsaj pri eni vrsti tveganja opredelili visoko izpostavljenost tveganju:

• opredelite vaša pričakovanja o možnih negativnih učinkih v srednjeročnem obdobju, ki so povezana z zgoraj 
navedenima tveganjema na prihodke in odhodke:

- pričakovano znižanje prihodkov za     %

- pričakovano povečanje odhodkov za     %

• navedite in na kratko opišite ukrepe, ki ste jih sprejeli za zmanjševanje okoljsko-podnebnih tveganj (npr. prilagoditev 
ponudbe, zavarovanja pred naravnimi nesrečami/ujmami, spremembe energentov oz. virov): 

Pojasnilo: 

Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji 
državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci. Politično izpostavljene fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem 
javnem položaju, so:

• voditelj države, predsednik vlade, minister ali namestnik ali pomočnik teh oseb,
• izvoljeni predstavnik zakonodajnih teles (npr. poslanec),
• član vodstvenih organov političnih strank,
• član vrhovnega, ustavnega sodišča ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih
• primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev,
• član računskega sodišča ali sveta centralne banke,
• vodja diplomatskega predstavništva, konzulata, predstavništva mednarodnih organizacij, njegov namestnik ali visoki častnik oboroženih sil, 
• član upravnega ali nadzornega organa podjetja, ki je v večinski lasti države,
• predstojnik organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihov namestnik, član 

vodstvenih organov ali nosilec enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

Ožji družinski člani politično izpostavljene osebe so: zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski 
partnerji.

Ožji sodelavci politično izpostavljene osebe so vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli 
druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavec je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta 
ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.



5. S podpisom izjavljam:
1. da so vsi podatki navedeni na tej vlogi pravilni in da so priloženi dokumenti verodostojni,
2. da se zavedam, da ima navajanje nepravilnih podatkov in neverodostojnih dokumentov lahko odškodninske in kazensko pravne posledice,
3. da sem seznanjen/a, da si DH Leasing d.o.o pridružuje pravico, da brez posebnega pojasnila in obrazložitve vlogo zavrne,
4. da bom vsako spremembo osebnih podatkov in zaposlitve sporočil/a na DH Leasing d.o.o najkasneje v 8 dneh po nastali spremembi,
5. da sem seznanjen/a da bodo DH Leasing d.o.o za namene sklenitve pogodbe preveril pravilnost podatkov in verodostojnost priloženih 

dokumentov, ter da sem seznanjen/a, da bo DH Leasing d.o.o odločala o sklenitvi/podaljšanju pogodbe po prejemu in preučitvi vseh zahtevanih 
dokumentov. Prav tako sem seznanjen/a, da bo DH Leasing d.o.o pridobila vse bančne in druge poslovne informacije, ki imajo vpliv na 
odločitev glede sklenitve financiranja ter podatke, ki bodo potrebni v celotnem obdobju izvajanja pogodbe, če bo ta sklenjena,

6. da sem seznanjen/a, da bo DH Leasing d.o.o v svojem zakonitem interesu izvajal odobritev financiranja na podlagi avtomatizirane odločitve 
na podlagi profila in SISBON-a, ki služi kot aplikacija za vnose podatkov in vpoglede v podatke v centralnem kreditnem registru. Nujnost 
avtomatizirane odločitve na podlagi profila za sklenitev pogodbe je potrebna za namene preverjanja kreditne sposobnosti potencialne stranke, 
ki je na podlagi ZPotK-2 obvezno. Odločitev za avtomatizirano sprejemanje odločitev izhaja iz razlogov racionalnosti in objektivnosti. Ob vsem 
tem pa bo naša družba izvedla ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov stranke (ob morebitni zavrnitvi bo naša 
družba ponovno preučila zahtevo stranke po financiranju, zato bo zadnja odločitev vedno sprejeta s strani človeka (in ne avtomata), stranka pa 
bo imela prav tako vedno možnost izraziti svoje mnenje glede sprejete odločitve,

7. da sem seznanjen/a, da družba obdeluje zbrane osebne podatke strank za namene sklenitve pogodbenega razmerja, izvajanja drugih 
posameznih storitev oz. produktov (kot npr. sklepanje garancij, zavarovanj. Itd…) ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno z postopki 
reklamacij) in vodenja kontaktov s stranko preko različnih kanalov. Zagotovitev in obdelava osebnih podatkov je pogodbena obveznost strank, 
pravna podlaga za obdelavo pa temelji na zakonih, ki urejajo dejavnost potrošniškega kreditiranja (predvsem ZAKON o potrošniških kreditih 
ZPotK-2, ZAKON o preprečevanju pranju denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-1, ZAKON o centralnem kreditnem registru ZCKR)) ter 
relevantni evropski zakonodaji, predvsem pa se nanaša na obveznost poročanja, preverjanja strank (preprečevanja denarja) ter zagotavljanja 
zakonsko določenih zbirk osebnih podatkov,

8. da sem seznanjen/a, da ima DH Leasing d.o.o diskrecijsko pravico po zavrnitvi vzpostavitve poslovnega razmerja ali izvedbi transakcije, v 
kolikor bi bilo to v nasprotju s poslovno odločitvijo ter usmeritvijo DH Leasing d.o.o ali skupine Delavske hranilnice,

9. da dajem skupini DH privolitev za obdelavo in hrambo mojih osebnih podatkov za namen sklenitve, izpolnjevanja in prenehanja pogodbe o 

financiranju.

Kraj in datum:       Lastnoročni podpis leasingojemalca:     

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODOBRITEV FINACIRANJA*

• izpolnjena vloga za odobritev financiranja 
• predračun dobavitelja, ki se glasi na DH Leasing d.o.o., Miklošičeva 5, Ljubljana (SI57360588), s specifikacijo opreme, dobavnim rokom 

in plačilnimi pogoji;
• kopija osebnega dokumenta in davčna številka
• izjava stranke o politični izpostavljenosti (v primeru politično izpostavljene osebe)
• potrdilo o rednih prihodkih za zadnje 3 mesece (kopija plačilnih list, bančni izpisek, potrdilo delodajalca ali ZPIZ)

Kmetovalci (dodatno)
• bančni izpis o prometu na TRR oz. poslovnem računu za zadnjih 12 mesecev
• kopija obvestila o katastrskega dohodka ALI kopijo potrdil o prihodkih od prodaje kmetijskih proizvodov ALI ZK izpisek

 
*Opomba: DH Leasing d.o.o si pridružuje pravico zahtevati dodatno dokumentacijo

Vlagatelja identificiral:       Podpis in žig:      

OPOMBE-IZPOLNI DH Leasing d.o.o.

Stran 3 od 3

(ime in priimek s tiskanimi črkami) S podpisom potrjujem, da so osebni 
podatki na Vlogi identični podatkom na 

dokumentih vlagatelja.
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