VLOGA ZA SKLENITEV LEASINGA
Fizične osebe

VELJAVNO OD 01.09.2022

OSNOVNI PODATKI STRANKE
Priimek in ime:
Datum rojstva:

Davčna št.:
Kraj rojstva:

Naslov stalnega prebivališča:

Državljanstvo:
Kraj:

Naslov začasnega prebivališča:

Kraj:

Pošto želim prejemati na naslov:

Kraj:

Tel. doma:

Mobilni tel.:

Email:
Število vzdrževanih članov:

0

OI

Vrsta osebnega dokumenta:

potni list

Izdajatelj dokumenta:

drugo

Št. dokumenta:
Datum poteka:

Datum izdaje:

Veljavno vozniško dovoljenje:

da

ne

PODATKI O ZAPOSLITVI
Vrsta zaposlitve:
Zaposlena za:

zaposlen

upokojenec

študent

nedoločen čas od

brezposelen

drugo

določen čas od

Delodajalec:

do

Ulica in kraj:

Delovno mesto:
nižja od V.
Izobrazba:
Prejšnji delodajalec:

V.

VI.

VII.

VIII.

Mag.

Poklic:

Dr.

(naziv in naslov podjetja)

Zaposlena

od

Delovno mesto:

do

FINANČNI PODATKI IN OSTALO
Ostali mesečni prihodki:
Št. osebnega računa:
Prosim za odobritev leasinga s/z
Obroke bi želela plačevati:

€

€

Obstoječe mesečne obveznosti:

% pologom oz. v višini

€ in z odplačilno dobo

mesecev.

z direktno bremenitvijo osebnega računa
z unovčitvijo upravno izplačilne prepovedi na plačo / pokojnino
z UPN nalogom oz. položnico v elektronski obliki odloženi na spletni portal

(za prejemanje papirne oblike označite spodaj)
Na kateri dan v mesecu prejemate osebni dohodek:
Račune, obvestila o obroku in ostale dokumente boste brezplačno prejemali v elektronski obliki na spletni portal.*
Obvestila o odloženih dokumentih bodo poslana na vaš elektronski naslov.
Če želite dokumente prejemati dodatno še v papirni obliki, prosimo označite:
Dodatno želim prejemati dokumente v papirni obliki po pošti (mesečni obračun nadomestila po veljavnem ceniku,
kar trenutno znaša 1,50 EUR)
Odločitev glede prejemanja dokumentov velja tudi za vse obstoječe pogodbe.
* Dokumenti se odložijo na spletni portal, kjer lahko kadarkoli spremenite način prejemanja dokumentov. Za dostop do
spletnega portala boste prejeli uporabniško ime in geslo po pošti.

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 kazenskopravne posledice
3. da sem seznanjen/a, da si Summit Leasing Slovenija d.o.o. pridržuje pravico, da brez posebnega pojasnila in obrazložitve vlogo zavrne
4. da bom vsako spremembo osebnih podatkov in zaposlitve sporočil/a podjetju Summit Leasing Slovenija d.o.o. najkasneje v 8 dneh po nastali
spremembi
5. da sem seznanjen/a da bo družba Summit Leasing Slovenija d.o.o. za namene sklenitve pogodbe preverila pravilnost podatkov in verodostojnost
priloženih dokumentov, ter da sem seznanjen/a, da bo družba odločala o sklenitvi/podaljšanju pogodbe po prejemu in preučitvi vseh zahtevanih
podatkov in dokumentov. Prav tako sem seznanjen/a, da bo družba Summit Leasing Slovenija 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 družba obdeluje zbrane osebne podatke strank za namene sklenitve pogodbenega razmerja, izvajanja drugih
posameznih storitev oziroma produktov (kot npr. sklepanje garancij, zavarovanj ipd..) ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno s postopki
reklamacij) in vodenja kontaktov s stranko prek 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  ZPotK2, Zakon
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma  ZPPDFT2, Zakon o centralnem kreditnem registru ZCKR)) ter relevantni evropski
zakonodaji, predvsem pa se nanaša na obveznost poročanja, preverjanja strank (preprečevanje pranja denarja) ter zagotavljanja zakonsko
določenih zbirk osebnih podatkov.

V_________________, dne:_________________ Podpis stranke: ____________________________
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Nepopolno izpolnjenih vlog ne bomo obravnavali.

7. da sem seznanjen/a, da bo družba Summit Leasing Slovenija d.o.o. v svojem zakonitem interesu izvajala odobritev financiranja na podlagi
avtomatizirane odločitve na podlagi profiliranja in zakonsko zahtevanega vpogleda v SISBON (informacijski sistem izmenjave informacij o
zadolženosti fizičnih oseb).
Nujnost avtomatizirane odločitve na podlagi profila za sklenitev pogodbe je potrebna za namene preverjanja kreditne sposobnosti potencialne
stranke, ki je na podlagi ZPotK2 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.
8. da sem seznanjen/a, da bo družba Summit Leasing Slovenija d.o.o. osebne podatke in ostalo dokumentacijo iz navedene vloge posredovala v
uporabo strokovnim službam v okviru skupine Nove KBM d.d., izključno za potrebe financiranja, skladno z zakonodajo na področju varstva osebnih
podatkov ter ostale zakonodaje (ZEPT, ZEPEP,ZEKom1).
9. da sem seznanjen/a, da ima družba Summit Leasing Slovenija 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 družbe Summit Leasing Slovenija d.o.o. ali skupine Nove
KBM ali v nasprotju z internimi skladnostnimi zahtevami Skupine Nove KBM.

IZJAVA o ugotavljanju skupine povezanih oseb
S podpisom izjavljam, da (ustrezno označi):
poslujem kot samostojni podjetnik
sem lastnik več kot 50% deleža v pravni osebi
sem član vodstva pravne osebe
sem dajalec jamstva pravni osebi

V ta namen bom družbi Summit Leasing Slovenija d.o.o. posredoval izpolnjeno IZJAVO ZA
UGOTAVLJANJE SKUPINE POVEZANIH OSEB (Izjava USPO)
IZJAVA  na podlagi zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma
S podpisom izjavljam, da vzpostavljam poslovno razmerje s podjetjem Summit Leasing Slovenija d.o.o. z namenom sklenitve pogodbe o
financiranju vozila oz. potrošniškega blaga in poslujem v svojem imenu. S podpisom tudi izjavljam, da sem prebral in razumel spodnje definicije * in
(ustrezno obkrožite)
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 ______________________________________________________________________________________
V ta namen bom družbi Summit Leasing Slovenija d.o.o. posredoval podatke o izvoru sredstev skladno z 66. členom ZPPDFT2.
V primeru sprememb statusa politično izpostavljene osebe bom družbi Summit Leasing Slovenija d.o.o. takoj sporočil/a svoj novi status.
Summit Leasing Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko brez obrazložitve odkloni sklenitev pogodbe o financiranju ali po potrebi
zahteva dodatno dokumentacijo.
* Politična izpostavljenost se skladno z ZPPDFT2 ugotavlja za stranko in tudi za dejanske lastnike stranke. Politično izpostavljena
oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici EU ali tretji državi,
vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.
Fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:

 voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
 izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
 člani vodstvenih organov političnih strank;
 člani 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 računskih sodišč in svetov centralnih bank;
 vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij in visoki častniki oboroženih sil;
 člani upravnih ali nadzornih organov državnih podjetij;
 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.
Ožji družinski člani so: zakonec ali zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze, starši ter otroci in
njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.
Ožji sodelavci 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.
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PRIVOLITEV STRANKE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA
S podpisom privolitve potrjujete in se strinjate, da vas lahko bodisi Summit Leasing Slovenija d.o.o. bodisi kreditni posrednik
in/ali uvoznik predmetov financiranja po pogodbah, ki ste jih sklenili z družbo Summit Leasing Slovenija d.o.o, obvešča o
izdelkih in storitvah, ki so prilagojeni vašim potrebam in željam.
SPLOŠNA OBVESTILA IN PRILAGOJENA PONUDBA SUMMIT LEASING SLOVENIJA d.o.o. in DRUGIH ČLANIC
SKUPINE NOVE KBM*

DA

NE

Soglašam, da se moji osebni podatki obdelujejo za posredovanje splošnih, tekočih in posebnih ponudb,
novic, vabil na prireditve, obvestil o nagradnih igrah, ugodnostih, anket itd. ter prilagajanja ponudb mojim
potrebam ter obveščanjem po vseh komunikacijskih kanalih.

* članice skupine Nove KBM ter uvozniki po blagovnih znamkah so navedeni na: https://www.summitleasing.si

SPLOŠNA OBVESTILA IN PRILAGOJENA PONUDBA UVOZNIKA PREDMETA FINANCIRANJA IN/ALI KREDITNEGA
POSREDNIKA*

DA

NE

Soglašam, da se moji osebni podatki vključno z določenimi podatki iz pogodb o financiranju (podatki o
predmetu financiranja, višina obroka in neodplačane glavnice) posredujejo kreditnim posrednikom za
predmete financiranja po pogodbah, ki sem jih sklenili z družbo Summit Leasing Slovenija d.o.o, in/ali
uvoznikom blagovnih znamk leteh, da bom od njih prejemal splošno, aktualno ter posebno oz. meni
prilagojeno ponudbo.

** Podatek o kreditnih posrednikih je naveden na pogodbah, ki ste jih sklenili s Summit Leasing Slovenija d.o.o.

KOMUNIKACIJSKI KANALI: Summit Leasing Slovenija d.o.o. za obveščanje uporablja naslednje komunikacijske
kanale: elektronska pošta, telefon, SMS, navadna pošta.
VRSTE OSEBNIH PODATKOV: Na podlagi vaše privolitve bo Summit Leasing Slovenija d.o.o. obdelala vaše osebne
podatke navedene zgoraj in spletne piškotke. Našim strankam dodatno obdelujemo naslednje osebne podatke: podatke
o naših izdelkih in storitvah, vključno z geolokacijskimi podatki.
Summit Leasing Slovenija d.o.o. bo obdelovala osebne podatke, dokler ne prekličete soglasja. Imate pravico, da
kadarkoli prekličete soglasje in zahtevate vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravke, blokiranje in izbris osebnih
podatkov ter vložitev pritožbe.

Pravice ter postopki varovanja in obdelave osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Splošnih informacijah o
varstvu osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani družbe, njenih poslovnih enotah in prodajnih mest.

Kraj in datum

Podpis stranke / zakonitega zastopnika

Izpolni kreditni posrednik/komercialist
S podpisom potrjujem, da je bila identifikacija stranke in njenega zakonitega zastopnika / pooblaščenca izvedena v osebni navzočnosti stranke in da
so bili stranki korektno predstavljeni vsi postopki za odobritev posla ter da je zakoniti zastopnik oz. pooblaščena oseba lastnoročno podpisala to
vlogo.
Ime in priimek:________________________________________________________________________________________________________
Kraj in datum: ________________________________________ Podpis__________________________________________
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POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA
1. Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji, naslovljen na Summit Leasing Slovenija d.o.o.,
Flajšmanova 3, Ljubljana (ID številka za DDV: SI42954533)
2. Zaposleni predložijo dokazilo o rednih prihodkih za zadnje tri mesece (plačilne liste ali bančne izpiske ali potrdilo delodajalca).
Zaposleni v tujini predložijo še:
 Kopijo pogodbe o zaposlitvi
3. Upokojenci predložijo bančne izpiske za zadnje tri mesece.
4. Kopija osebnega dokumenta (obe strani) in kopija potrdila o davčni številki.
5. Upravnoizplačilna prepoved (le v primeru, če želite obroke plačevati z unovčitvijo upravno izplačilne prepovedi na plačo.)
6. Kmetovalci predložijo odločbo o odmeri davka iz dohodka od opravljanja kmetijske dejavnosti ter bančne izpiske za zadnje tri mesece.
7. Za rabljeno vozilo  kopija odjavljenjega prometnega dovoljenja in komisijska/kupoprodajna pogodba.
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