
VLOGA ZA FIZIČNE OSEBE ZA PRIDOBITEV LEASINGA 
 

V commerce d.o.o., Talanyijeva ulica 4, 9000 Murska Sobota 
 

 
IZPOLNI STRANKA (podatki označeni z* so obvezni) 
 
1. Namen financiranja*:___________________________________________________ 
2. Osnovni osebni podatki 
Ime in priimek*:__________________________________________________________ 
Naslov stalnega bivališča*:_________________________________________________ 
Naslov začasnega bivališča*:_______________________________________________ 
EMŠO*:______________________________Davčna številka*:____________________ 
Osebni dokument št.:____________________Kraj in datum izdaje*:_________________ 
Datum, kraj in država rojstva*:_______________________________________________ 
Osebni račun št.:_________________________________Odprt pri:_________________ 
3. Podatki o zaposlitvi: 
Zaposlen v/pri*:__________________________Poklic / delovno mesto:______________ 
Zaposlen za*: (  ) določen čas  (  ) nedoločen čas   (  ) drugo 
4. Kontaktni podatki: 
Telefon/Gsm*:_____________________Elektronski naslov*:______________________ 
5. Finančni podatki: 
Redni mesečni prihodki v EUR:_____________________________________________ 
Ostali mesečni prihodki v EUR (opis):________________________________________ 
Mesečne obveznosti iz najetih kreditov, leasingov.. DA in sicer v višini____________ NE                                

Ali ste lastnik nepremičnin?  DA in sicer:___________________________________ NE                                                                            
Izbira datuma plačila leasing obroka na dan:___________________________________ 
 
* Podpisnik pogodbe, mora ob sklepanju leasing pogodbe s seboj prinesti veljaven osebni dokument. 

 
IZJAVA S svojim podpisom potrjujem, da so vsi navedeni podatki in priloženi dokumenti resnični. Zavedam se, da ima navajanje napačnih 
podatkov v vprašalniku in prilogah lahko za posledico odškodninske zahtevke ter kazenskopravne posledice. Zavezujem se, da bom družbi   
V commerce d.o.o. sporočil kakršnokoli spremembo, ki bi lahko vplivala na izvedbo posla. Dovoljujem, da lahko hranite in uporabljate 
priložene kopije mojih osebnih dokumentov za lastno uporabo in da si lahko pridobite vse bančne in druge poslovne informacije, ki imajo 
vpliv na odločitev o financiranju. Hkrati dovoljujem tudi, da se pridobljeni podatki uporabljajo za statistične obdelave znotraj družbe V 
commerce d.o.o.. 
 

V Murski Soboti dne:________________ Podpis jemalca leasinga / poroka:___________________ 
 
Izpolnjeni podatki s strani jemalca leasinga/poroka  tega dokumenta služijo tudi za potrebe preverjanja podatkov o podpisniku pogodbe v 
skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranjuterorizma (ZPPDFT), objavljen v Uradnem listu št. 60, dne 06.07.2007. 
 
Istovetnost izpolnjenih podatkov je preveril in potrdil: 
 

V________________________dne:__________________________________________________ 
 
 
Ime in priimek zaposlene osebe in njen podpis:__________________________________________ 
 
 

V commerce d.o.o., Talanyijeva ulica 4, 9000 Murska Sobota. 
GSM: 00386 (0)41 761 451, e-mail: info@mojteleskop.si, info@hi-fi-center.si  

Podjetje je registrirano pri OS M.Sobota, št. Vložka 1/00355/00. Znesek osnovnega kapitala je 8.673,00 EUR.  
ID za DDV: SI19829353, matična številka 5310253. 

TRR pri: SKB d.d., IBAN: SI56031251000642824, SWIFT (BIC koda): SKBASI2X 
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