Vloga za leasing – vprašalnik za kmetovalce
1. OSNOVNI PODATKI

□ leasingojemalec

□ porok

Ime in priimek:_____________________________________ Državljanstvo:___________________________
Naslov:___________________________________________ Poštna št., kraj:__________________________
Vrsta osebnega dokumenta:____________ Št.:_____________ Veljavnost: od___________do____________
Izdajatelj osebnega dokumenta:_______________________ Kraj izdaje:______________________________
Datum rojstva:_______________ Kraj rojstva:__________________ Davčna št./ID za DDV:_________________
Telefon:________________ E-mail:____________________________________
E-mail:__________________________________________ Poklic:__________________________
Zaposlitev:____________________________ Od:__________________

□ Nedoločen čas □ Določen čas

Zakonski stan:________________ Št. vzdrževanih oseb:________ Starost vzdrževanih oseb:_____________
Naziv poslovne banke:_______________________________ TRR št.: SI56____________________________

2. PREMOŽENJSKO STANJE
Lastništvo nepremičnin (stavbe, zemljišča, gozd):________________________________________________
Skupna površina:__________________ ha Ocenjena vrednost nepremičnin:_________________________ EUR
Obremenjenost nepremičnin:

□ DA

□

NE

Lastništvo premičnin (traktorji, druga km. mehanizacija)___________________________________________
___________________________________ Ocenjena vrednost premičnin:____________________ EUR

3. PRIHODKI / ODHODKI
Prihodki iz kmetijske dejavnosti (na leto):____________________ EUR Subvencije____________________ EUR
Drugi prihodki (plače, pokojnine, itd.)_______________ EUR Skupni prihodki na kmetiji:________________ EUR
Skupni stroški na letnem nivoju (krma, gnojila, zavarovanje, gorivo, vzdrževanje strojev):________________ EUR
Kompenzacija nabave (krmila, gnojila, itd.) s prodajo proizvodov (mleko, žive živali, poljščine, itd ):
□ DA

□ NE Kratek opis: _________________________________________________________

4. KRATEK OPIS DEJAVNOSTI (mlečna proizvodnja, reja živali, poljedelstvo, prašičereja itd):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

5. OBVEZNOSTI IZ NASLOVA OBSTOJEČIH BANČNIH KREDITOV IN LEASINGOV
Vrsta (kredit –
leasing)

Prvoten
znesek

Mesečni / letni
obrok

Doba
vračila

Trenutno
stanje

Ustanova

Zavarovanje

6. NOVO FINANCIRANJE
Predmet:____________________________________ Dobavitelj:___________________________________
Maloprodajna cena predmeta (MPC):_________________ EUR Plačilo ob sklenitvi¹:__________________ EUR
Doba financiranja:___________(v mesecih) Način odplačevanja (mesečno, pollletno, letno):______________
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Zapadlost obroka v mesecu: □ 8. □ 18. □ 28. □ drugo____
Direktna obremenitev: □ DA □ NE

Soglašam, da se izvajajo obremenitve skladno s plačilnim načrtom.

e-Račun: □ DA □ NE
Soglašam s prejemanjem računov preko elektronske banke in se hkrati obvezujem, da
predhodno uredim možnost prejemanja e-računa s svojo banko.
Želim prejemati račune in obvestila na elektronski naslov: □ DA □ NE
¹V primeru, da skupna plačila v prvem letu po sklenitvi pogodbe presegajo 15.000 EUR, navedite podatke o izvoru
sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja in transakcije: □ plača □ pokojnina
□ prihranki na osebnem računu □ prodaja premoženja □ dediščina □ drugo:______________________________.
Kot dokazilo o izvoru sredstev prilagam naslednje dokumente:_________________________________________.
V primeru, da po sklenitvi pogodbe o leasingu v celotnem obdobju trajanja pogodbenega razmerja, naknadno
posamezno plačilo presega 15.000 EUR, se zavezujem podati Izjavo o premoženjskem stanju in predložiti
morebitno drugo dokumentacijo v skladu z ZPPDFT-1

7. IZJAVA NA PODLAGI ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA
TERORIZMA
S podpisom predmetne vloge izjavljam, da po definiciji ZPPDFT-1 (ustrezno označite):
□ NISEM politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec
politično izpostavljene osebe;
□ SEM* politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec
politično izpostavljene osebe.
*Definicija politično izpostavljene osebe: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma -1 (v
nadaljevanju: ZPPDFT-1) opredeljuje politično izpostavljeno osebo kot:
- fizično osebo, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi,
vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani (zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali
zunajzakonski partnerji) in ožjimi sodelavci (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, kot 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).
Fizične osebe, ki delujejo, ali so delovale na vidnem javnem položaju so voditelji oziroma voditeljice držav,
predsedniki oziroma predsednice vlad, ministri oz. ministrice in njihovi namestniki oziroma pomočniki, izvoljeni
predstavniki zakonodajnih teles, člani vodstvenih organov političnih strank, člani oziroma članice vrhovnih in
ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni
mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev, člani oziroma članice računskih sodišč in svetov centralnih
bank, vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi
namestniki in visoki častniki oboroženih sil, člani oziroma članice upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v
večinski lasti države, predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni
sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v
mednarodnih organizacijah.

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, družba BKS-leasing d.o.o. obdeluje osebne podatke
leasingojemalca, ki so potrebni in nujni za namen priprave ponudbe za financiranje, sklenitev pogodbe o
financiranju, izpolnjevanje in uveljavljanje pravic sklenjene pogodbe ter za izvajanje zakonskih obveznosti družbe,
ki so določene s posameznimi predpisi kot so Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), Zakon o centralnem
kreditnem registru (ZCKR), Zakon o bančništvu (ZBan-1 in ZBan-2), Zakon o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma (ZPPDFT-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in Zakonom o elektronskih
komunikacijah (ZEKom-1). Osebne podatke, ki ne bodo več potrebni za zgoraj navedeni namen, bo družba brez
nepotrebnega odlašanja izbrisala. Prav tako ima leasingojemalec glede zgoraj navedenih osebnih podatkov pravico
do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe
pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). S podpisom te vloge potrjujem, da sem seznanjen,
da so načini uveljavljanja teh pravic ter ostale podrobnejše informacije o tem, kako družba ravna z osebnimi podatki,
na voljo na https://www.bks-leasing.si/ oziroma v dokumentu »Splošne informacije o VOP«.
Seznanjen sem in s podpisom predmetne vloge izjavljam, da lahko BKS-leasing, d.o.o. za naveden namen pridobi
vse bančne in druge javno dostopne poslovne informacije, ki imajo vpliv na odločitev o financiranju ter podatke, ki
bodo potrebni v celotnem obdobju izvajanja pogodbe, če bo ta sklenjena ter da BKS-leasing, d.o.o. navedene
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podatke in ostalo dokumentacijo, posreduje in da v uporabo strokovnim službam v okviru BKS Konzern, izključno
za namen izvajanja zakonske obveznosti družbe.

9. PRIVOLITEV STRANKE ZA ODBEDLAVO OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN TRŽENJA
S podpisom vloge dajem družbi BKS-leasing d.o.o. izrecno privolitev za obdelavo na vlogi navedenih osebnih
podatkov in podatkov o predmetu financiranja za namen trženja:
Prejemanje splošnih novic (novosti, ugodnosti, vabila na dogodke, vabila na sodelovanje v nagradnih igrah ter
vabila na sodelovanje pri anketiranju in raziskavah): □ DA □ NE
Prejemanje prilagojenih ponudb na podlagi oblikovanja osebnostnega profila (prilagojena ponudba produktov in
storitev ter ostale novosti, ugodnosti, vabila na dogodke in vabila na sodelovanje v nagradnih igrah): □ DA □ NE
Prejemanje prilagojenih ponudb BKS Konzerna in pogodbenih partnerjev (splošna, aktualna ter posebna ponudba
produktov in storitev BKS Konzerna ter pogodbenih partnerjev): □ DA □ NE
S podpisom vloge dajem soglasje za obveščanje/trženje preko naslednjih komunikacijskih kanalov do preklica:
□ telefon □ GSM(SMS/MMS) □ e-maill
Seznanjen/a sem, da lahko kadar koli prekličem uporabo svojih osebnih podatkov za namen trženja na isti način
kot sem privolitev podal/a. Načini so navedeni v dokumentu »Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov«.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve,
popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem
pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
Seznanjen sem, da je družba BKS-leasing, d.o.o. član sistema izmenjave informacij (SISBON), ki omogoča
avtomatsko obdelavo osebnih podatkov o zadolženosti fizičnih oseb, kot je opredeljen v ZCKR za namen
ocenjevanja kreditnega tveganja (podrobne informacije o sistemu SISBON se nahajajo na spletnem naslovu
http://www.sisbon.si in hkrati se strinjam, da BKS-leasing, d.o.o. opravi vpogled v moje osebne podatke Sisbon. V
primeru zavrnitve vloge družba BKS-leasing, d.o.o., ni dolžna pojasnjevati svojih odločitev. Družba BKS-leasing,
d.o.o. opravlja komunikacijo s strankami: osebno s pooblaščeno osebo družbe, po elektronski pošti, telefonu, SMS
sporočilih, navadni pošti. Zavezujem se, da bom BKS-leasing, d.o.o. obvestil o kakršnikoli spremembi podatkov.
S svojim podpisom jamčim, da so vsi navedeni podatki resnični in točni ter zanje materialno in kazensko
odgovarjam.
Kraj, datum: ________________________________ Podpis stranke: _________________________________

10. Izpolni BKS-leasing, d.o.o.
□ identifikacijo opravil □ ustreznost podatkov opravil
Ime in priimek:_____________________________

Podpis:___________________________________

Kraj in datum:______________________________

11. Izpolni (pomožni) kreditni posrednik
Naziv (pomožnega) kreditnega posrednika:________________________________________________________
Ustreznost podatkov preveril: Ime in priimek:______________________________________________________,
ki izjavljam, da je bila identifikacija stranke izvedena v osebni navzočnosti stranke in da so bili stranki korektno
predstavljeni vsi postopki za odobritev posla ter da je stranka lastnoročno podpisala to vlogo.
Kraj in datum:_____________________________

Žig in podpis:______________________________

Dokumentacija potrebna za obravnavo vloge za leasing:
Izpolnjena vloga za leasing
Fotokopija veljavnega osebnega dokumenta in davčne številke (osebna izkaznica, potni list)
Odločba o davčni številki – FURS (velja za zavezance za DDV)
Izpis prometa na TRR iz naslova kmetijske dejavnosti za celotno poslovno leto (1.1.202x – 31.12.202x)
Kopije odločb o subvencijah
Odločba o informativnem vrednotenju nepremičnin – GURS
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