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VLOGA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA - FIZIČNA OSEBA 
 

1. OSNOVNI PODATKI STRANKE:               LEASINGOJEMALEC                                   POROK 

Priimek in ime:   Povezava poroka s stranko: 

Naslov stalnega prebivališča:  Poštna številka in kraj: 

Naslov začasnega prebivališča:  Poštna številka in kraj: 

Davčna št.:                                          Datum rojstva: Kraj rojstva: 

Država rojstva:  Državljanstvo:   

Tel. doma:                                          Mobilni tel.:                                         E-mail: 

Osebni dokument:         osebna izkaznica        potni list Številka os. dokumenta:   

Izdajatelj: Datum izdaje:  Datum veljavnosti:   

Veljaven vozniški izpit:      več kot 3 leta       manj kot tri leta       ne 

Št. osebnega računa:  Odprt pri banki: 
 

2. PODATKI O ZAPOSLITVI IN REDNIH PRIHODKIH IN IZDATKIH  

Vrsta zaposlitve:    zaposlen     samozaposlen     upokojenec    študent      brezposeln     drugo: ______________________ 

Delodajalec:                                                                       Delovno mesto: 

Zaposlen-a za:      nedoločen čas od _____________                določen čas od _____________ do _____________ 

Dokončana izobrazba:        osnovna šola         poklicna šola ali srednja šola (brez mature)             srednja šola (matura)                                            
 višja strokovna šola        fakulteta                 magisterij / doktorat 

Redni mesečni prihodki iz naslova zaposlitve: ________________ EUR 

Drugi redni mesečni prihodki: ____________________ EUR,     Vrsta drugih prihodkov: _________________________________________ 

Število vzdrževanih družinskih članov: ______ 

Moje mesečne obveznosti iz naslova obstoječih kreditov in leasingov skupaj znašajo: _______________  EUR. 

Lastništvo nepremičnine:   da       ne   Naslov nepremičnine:___________________________________________ 

Mesečna najemnina za stanovanje: _____________________ EUR 
 

3. OSTALI PODATKI 

Prosim za odobritev:   finančnega leasinga  v višini  ________ EUR z odplačilno dobo ___ mesecev, 

                                    poslovnega najema za obdobje _____ mesecev 

Namen financiranja:  nakup vozila za lastne potrebe               nakup vozila za drugega družinskega člana     

 drugo: _________________________________________________ 

Sredstva za polog bodo zagotovljena iz naslova:      plače        privarčevanih sredstev na TRR        prodaje vozila staro za novo                
 najemom posojila / limita pri poslovni banki          drugo: ________________________________ 

Obroke bi želel-a plačevati   8.    18.    28. v mesecu 

 

Način plačevanja (označite le 1 možnost) Način prejemanja računov in dokumentacije 

 direktna bremenitev TRR  po e-pošti    v papirnati obliki po pošti* 

 e-račun v spletno banko 
vsi računi bodo poslani samo v spletno banko zgoraj navedenega računa. V spletni 
banki morate imeti vklopljeno storitev prejemanja E-računov. Računov ne boste 
prejemali v papirni ali elektronski obliki na vaš naslov/ e-naslov. 

 s položnicami  po e-pošti    v papirnati obliki po pošti* 

 odstopna izjava in upravno-izplačilna prepoved na plačo  po e-pošti    v papirnati obliki po pošti* 
 

* V primeru, da leasingojemalec izbere možnost prejemanja računov in dokumentacije v papirnati obliki po pošti se šteje, da sprejema obveznost 
plačila administrativnega stroška tiskanja in pošiljanja računa v višini, kot je naveden v vsakokrat veljavnem ceniku storitev leasingodajalca.  
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4. IZJAVA – na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT - 1)  

 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 _________________________________________________________ 
**OBVEZNA PRILOGA IZPOLNJENE IZJAVE O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI 

Kako razumeti pojem 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. 

Fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so: 

a) voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki; 
b) izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles; 
c) člani vodstvenih organov političnih strank; 
d) 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; 
e) člani računskih sodišč in svetov centralnih bank; 
f) vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki 

oboroženih sil; 
g) člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države; 
h) 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 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. 

S PODPISOM SOGLAŠAM IN IZJAVLJAM, DA: 

 s Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o. v svojem imenu in za svoj račun vzpostavljam poslovno razmerje z namenom sklenitve pogodbe 
o financiranju/najemu;  

 so vsi podatki navedeni v tej vlogi pravilni in da so vsi priloženi dokumenti verodostojni in da ima navajanje nepravilnih podatkov in 
neverodostojnih dokumentov lahko odškodninske in kazenskopravne posledice; 

 dajem skupini Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o. privolitev za obdelavo in hrambo mojih osebnih podatkov za namen sklenitve, 
izpolnjevanja in prenehanja pogodbe o financiranju/najemu;  

 dajem družbi Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o. privolitev in pooblastilo, da preveri pravilnost podatkov in verodostojnost priloženih 
dokumentov tudi pri drugih virih, ter da sem seznanjen, da bo družba odločala o sklenitvi/podaljšanju pogodbe o financiranju po prejemu 
in preučitvi vseh zahtevanih podatkov in dokumentov;  

 se strinjam in soglašam s tem, da Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o. pri izvajanju obveznosti ocene in preverjanja moje kreditne 
sposobnosti vpogleda v vse zbirke mojih osebnih podatkov (SISBON), skladno z določilom 10. člena ZPotK-2; 

 sem prebral in razumel definicije politično izpostavljene osebe  
 sem seznanjen/-a, da si Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o. pridržuje pravico, da brez posebnega pojasnila in obrazložitve vlogo 

zavrne;  
 bom vsako spremembo podatkov sporočil podjetju Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o. najkasneje v 8 dneh po nastali spremembi; 
 se zavezujem v primeru, da bodo po sklenitvi pogodbe v celotnem obdobju trajanja pogodbenega razmerja naknadna posamezna ali 

skupna plačila v 1 letu presegala znesek 15.000,00 EUR, podati izjavo o premoženjskem stanju in predložiti morebitno drugo 
dokumentacijo v skladu z določbami ZPPDFT-1. 

 
 

 
Kraj in datum:                  Lastnoročni podpis leasingojemalca/poroka: 
 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA: 

 izpolnjena Vloga za odobritev financiranja; 
 zadnje tri plačilne liste / odrezki pokojnine 
 osebni dokument na vpogled; dovoljenje za prebivanje in potrdilo o stalnem naslovu v primeru, ko stranka ni državljan RS 
 predračun dobavitelja naslovljen na: Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o., Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana-Črnuče, ID št. za 

DDV: SI33641382, s specifikacijo predmeta leasinga (vozila), dobavnim rokom in plačilnimi pogoji; 

Kmetovalci (dodatno):* 

 kopija odločbe o statusu kmeta ALI potrdilo o subvenciji 
 obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ter bilance v kolikor jih sestavljate 
 znesek skupnega prometa v dobro in breme za zadnjih 12 mesecev in izpis analitičnega prometa za zadnje 3 mesece  
 kopija obvestila o katastrskem dohodku ALI kopije potrdil o prihodkih od prodaje kmetijskih proizvodov ALI ZK izpisek 
 

*Opomba: Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico zahtevati dodatno dokumentacijo, ki vplivajo na odločitve pri obravnavi 
zahtevka. 
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Izpolni kreditni posrednik v pomožni funkciji 

 

Naziv kreditnega posrednika v pomožni funkciji: __________________________________________________ 

 

Spodaj podpisan-i/a _____________________________ izjavljam in potrjujem, da sem izvedel identifikacijo stranke v njeni osebni navzočnosti, 
da, so osebni podatki na vlogi identičnih podatkom na dokumentih ter da je stranka lastnoročno podpisala to vlogo. 

 

 

Kraj in datum: ___________________________________        Podpis: ___________________________________ 
 

 

 

 

 

Opombe – izpolni Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o.  
 
Identifikacijo in preverbo ustreznosti podatkov preveril-a: ______________________________________________          
 
 
Kraj in datum: _______________________________               Podpis: __________________________________ 
 
                                                                                                      

 


