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1. OSNOVNI PODATKI

O PROSILCU

O POROKU

Naziv pravne osebe (firma):
Naslov (ulica, pošta, kraj):
Pravna oblika:

d.d.

d.o.o.

d.n.o.

s.p.

Matična številka:

ustanova

drugo

Datum ustanovitve:

Davčna številka / ID DDV:

Šifra dejavnosti:

Davčni zavezanec:

DA

NE

Število zaposlenih:

Obdavčljiva dejavnost (glede na DDV):

100%

manj kot 100%

Naziv poslovne banke:

Izjava:

DA

NE

TRR:

Ste stranka Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

NE

Ali ste politično izpostavljena oseba (PIO*)?

DA
NE

DA

* Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju ter ima stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci. Tuja politično izpostavljena oseba je
vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju ter ima stalno prebivališče v kateri koli drugi
državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci. Ožji družinski člani osebe so: zakonec ali zunajzakonski partner,
starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

2. KONTAKTNI PODATKI
Zakoniti zastopnik

Kontaktna oseba za
lizinške pogodbe
Kontaktna oseba
v računovodstvu
Odgovorna oseba za
e-račune

Ime, priimek:
Funkcija:
Davčna št.:
Tel.:, gsm:
Ime, priimek:
Tel.:, gsm:
Ime, priimek:
Tel.:, gsm:
Ime, priimek:
Tel.:, gsm:

Datum rojstva:
Kraj rojstva:
E-pošta:
Faks:
E-pošta:
Faks:
E-pošta:
Faks:
E-pošta:
Faks:

3. LASTNIŠKA STRUKTURA IN POVEZAVE
3.1. Lastniška struktura vaše družbe:
Pravna / fizična oseba
1.
2.
3.
4.

Hypo Leasing - P-POA-11/08

Naslov

Datum in kraj rojstva

Davčna številka

Delež (v %)

A

3.2. Ali so lastniki družbe, družba sama oziroma direktor imetniki večinskega dela poslovnih deležev ali delnic kakšne druge družbe?
NE
Naziv imetnika

DA, in sicer naslednjih:

Naziv druge družbe

Davčna številka / ID DDV

Delež / delnice (v %)

4. PODATKI O OBVEZNOSTIH
Ali imate obremenjeno katero od lastnih nepremičnin?
Mesečne dolgoročne obveznosti iz najetih kreditov, lizingov in najemov (v EUR):
Obveznosti do Hypo Alpe Adria:
Celotne zunajbilančne obveznosti (poroštva, garancije, poslovni najem):

5. DEJAVNOST IN POSLOVNI PARTNERJI
5.1. Opišite vašo glavno oz. prevladujočo dejavnost.

5.2. Naštejte pet večjih kupcev.

5.3. Naštejte pet večjih dobaviteljev.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA (za obdelavo vloge)
PRAVNE OSEBE
Kaj potrebujete?
izpolnjen vprašalnik
kratka predstavitev dejavnosti vaše družbe v pisni
obliki, kot priloga našega vprašalnika
predračun dobavitelja predmeta financiranja,
naslovljen na sedež naše družbe
izpisek iz sodnega registra (ne starejši od enega
meseca)
bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetja za
zadnji dve leti poslovanja oz. revidirano letno
poročilo, če je podjetje zavezano k reviziji
(zaključni račun kot ste ga predložili AJPESU)
osebni dokument direktorja podjetja ali pooblaščene
osebe (na vpogled)

SAMOSTOJNI PODJETNIKI
Kje dobite?

DOBAVITELJ
SODIŠČE ali NOTAR
VAŠE
RAČUNOVODSTVO
DURS (domicilna občina)

Kaj potrebujete?

Kje dobite?

izpolnjen vprašalnik
kratka predstavitev vaše obrti v pisni obliki, kot
priloga našega vprašalnika
predračun dobavitelja predmeta financiranja,
DOBAVITELJ
naslovljen na sedež naše družbe
davčna napoved od Davčnega urada Republike
DURS
Slovenije
bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnji
VAŠE
dve leti poslovanja (zaključni račun kot ste ga
RAČUNOVODSTVO
predložili AJPESU)
fotokopija zadnjega izpiska iz banke o prometu na BANKA
transakcijskem računu
fotokopija osebnega dokumenta nosilca obrti
potrdilo Uprave za javne prihodke Republike
Slovenije o plačanih obveznostih

A

7. IZJAVA
Znano mi je, da so podatki, ki sem jih napisal/-a, odločilnega pomena za odločitev družbe Hypo Leasing d.o.o. o financiranju, ki si pridržuje
pravico, da brez pojasnila svoje odločitve vlogo zavrne. Zagotavljam, da so navedeni podatki resnični in popolni. Manjkajoče priloge bodo
dostavljene najkasneje pred podpisom pogodbe. Zavezujem se, da bom Hypo Leasing d.o.o. sporočil kakršno koli spremembo, ki bi lahko
vplivala na izvedbo posla (npr.: spremembo naslova, zaposlitve itd.). Zavedam se, da ima navajanje napačnih podatkov v vprašalniku in
prilogah lahko za posledico odškodninske zahtevke ter kazenskopravne posledice. Dovoljujem, da si lahko pridobite vse bančne in druge
poslovne informacije, ki imajo vpliv na odločitev o financiranju, ter podatke, ki bodo potrebni v celotnem obdobju izvajanja pogodbe, če bo
ta sklenjena. To dovoljenje izrecno obsega tudi privolitev po Zakonu o varstvu osebnih podatkov. Hkrati dovoljujem, da lahko Hypo Leasing
vse zbrane podatke in informacije posreduje družbam v okviru skupine Hypo Alpe Adria z namenom, da me te družbe informirajo o aktualnih
ponudbah in aktivnostih za izboljšanje in povečanje obsega poslovnega sodelovanja ter za statistične obdelave znotraj Hypo Alpe Adria.
Spodaj podpisani
, nosilec obrti/direktor družbe/pooblaščena oseba, izjavljam, da
so vsi v vprašalniku navedeni podatki resnični, priloge pa odražajo dejansko stanje v podjetju/obrti.
V

, dne
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Podpis in žig prosilca / poroka:

Hypo Leasing d.o.o. se zavezuje pridobljene podatke in dokumentacijo obravnavati zaupno in jih varovati kot poslovno skrivnost skladno
z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja področje varovanja poslovne skrivnosti in osebnih podatkov. V kolikor ne želite prejemati obvestil o
aktualnih ponudbah in aktivnostih pošljite elektronsko sporočilo na odjava@hypo.si.

Pregledal:

Datum:

Poslovna mreža Hypo Leasing d.o.o.
Ljubljana, Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, Slovenija, T (01) 580 44 00, F (01) 580 44; Maribor, Ptujska cesta 133, 2000 Maribor, T (02) 450 39 00, F (02) 450 39 01;
Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota, T (02) 530 81 70, F (02) 530 81 77; Celje, Ljubljanska cesta 20, 3000 Celje, T (03) 425 73 10, F (03) 425 73 11;

Velenje, Prešernova cesta 9a, 3320 Velenje, T (03) 898 20 80, F (03) 898 20 81; Kranj, Koroška cesta 1, 4000 Kranj, T (04) 201 07 70, F (04) 201 07 71;
Koper, Ferrarska ulica 30, 6000 Koper, T (05) 663 78 20, F (05) 663 78 30; Nova Gorica, Cesta 25. junija 1a, 5000 Nova Gorica, T (05) 330 24 90, F (05) 330 24 91;
Novo mesto, Rozmanova ulica 34a, 8000 Novo mesto, T (07) 371 90 80, F (07) 371 90 81

www.hypo-alpe-adria.si • hypo-leasing@hypo.si

