vloga – naložba 5_2019

VLOGA ZA ODOBRITEV NALOŽBE
(pravna oseba / samostojni podjetnik)

Št. vloge: ______

(izpolni banka)

1. Podatki o pravni osebi / s.p.

Naziv: __________________________________________________________________________
Sedež: _______________________________________________________________________________
(Ulica, hišna številka, poštna št., kraj)

Matična številka: ________________________ Davčna št./ID št. za DDV: __________________________
Zakoniti zastopnik: ________________________________________
Kontaktna oseba: _________________________________________
Tel. št.: _________ Št. mobitela: __________ E-mail naslov: ___________________________

□ da

TRR pri DBS d.d.:

□ ne

■

□ želim prenesti poslovanje

2. Podatki o naložbi (označite oz. vpišite)

□ nova odobritev
□ obnovitev
□ sprememba že odobrenih pogojev:
□
□
□
□
□
□

povečanje zneska
znižanje zneska
podaljšanje roka vračila
sprememba načina vračila
sprememba zavarovanja
drugo: __________________________________________

a) kredit:

□ kratkoročni kredit za: ______________________________________________
□ dolgoročni kredit za: ______________________________________________
□ limit na TRR
□ revolving kredit
□ revolving kredit za kritje akreditivov
Znesek in valuta: ______________________

Odplačilna doba: __________

Predvideni rok porabe: ___________________________________________________
Moratorij na odplačilo glavnice:

Način vračila:

□ v obrokih:
□

mesečni

□ DA
□
□

□ NE

do 6 mesecev
od 6 do 12 mesecev

□

trimesečni

□ ob zapadlosti, v enkratnem znesku
□ večkratno do zapadlosti

□

polletni

□

letni
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b) garancija:

□ za resnost ponudbe, oznaka razpisa/povabila k oddaji ponudbe ________________ z dne ___________
□ za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
□ za odpravo napak v garancijski dobi
□ za vračilo avansa
□ za zavarovanje plačila obveznosti
□ carinska garancija za ____________________ □ drugo: __________________________
Znesek in valuta: ______________________
Datum veljavnosti garancije: od __________ do ___________
Upravičenec garancije: ___________________________________________________

c) izjava o izdaji garancije:

□ za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Znesek in valuta: v višini _____ % od ponudbene vrednosti, kar znaša _____________ EUR.
Datum veljavnosti izjave: od __________ do _________
Predviden datum veljavnosti gar. za dobro izvedbo pog. obv.: od __________ do ___________
Upravičenec izjave: ___________________________________________________

□ za odpravo napak v garancijski dobi
Znesek in valuta: v višini _____ % od ponudbene vrednosti, kar znaša _____________ EUR.
Datum veljavnosti izjave: od __________ do _________
Predviden datum veljavnosti gar. za odpravo napak: od __________ do ___________
Upravičenec izjave: ___________________________________________________

3. Zavarovanje

□ zastava nepremičnin
□ zastava vrednostnih papirjev
□ zastava premičnin
□ zastava depozita
□ poroštvo pravne osebe/s.p. _____________________________________________________
(naziv, naslov, kraj, davčna štev.)

□ poroštvo fizične osebe: ________________________________________________________
□ bančna garancija
□ odstop terjatev

(ime in priimek, naslov, kraj, datum rojstva, davčna štev.)

□ drugo: ______________________________

□ bianco podpisane menice z meničnimi
izjavami in nalogi za nakazilo
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4. Kratka obrazložitev vloge

Če v okviru poslovnega razmerja posredujemo banki podatke o tretjih fizičnih osebah, se zavezujemo, da bomo o
posredovanih osebnih podatkih to osebo tudi obvestili ter ji posredovali vse relevantne informacije o obdelovanju osebnih
podatkov s strani banke.

Izjavljamo, da bomo v primeru nesklenitve oziroma odstopa od posla po tej vlogi po tem, ko nas bo banka
obvestila o njegovi odobritvi, plačali banki nadomestilo v višini 50% zneska nadomestila za odobritev posla.
Kraj in datum: _____________________

Ime in priimek ter podpis pooblaščene osebe: ___________________________________________

Banka obdeluje osebne podatke v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo ter Splošno uredbo o varstvu osebnih
podatkov. Podrobnejše informacije o pravicah, namenih obdelovanja ter drugih informacijah v zvezi z obdelovanjem
osebnih podatkov so dostopne v poslovalnicah banke ter na spletni strani banke.
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Zahtevana dodatna dokumentacija:
1. Pisni zahtevek – Vloga za odobritev naložbe
2. Dokumentacija o poslovanju družbe
- zaključni račun za zadnje poslovno leto: bilanca stanja, bilanca uspeha, razporeditev dobička
- revizijsko poročilo za družbe, ki so zavezane k reviziji
- podatki o tekočem poslovanju družbe
- pojasnila k bilančnim podatkom (na priloženem obrazcu DBS)
3. Dokumentacija določena s strani banke glede na naložbo in vrsto zavarovanja, kot npr.:
- dokazila o namenu porabe kredita (računi, pogodbe,…)
- investicijski načrt oz. poslovni načrt (dolgoročni kredit)
- plan denarnih tokov (na priloženem obrazcu DBS)
- kopija pogodbe, iz katere je razvidna zahteva po izdaji garancije
- vzorec garancije/izjave
- dokumentacija o zavarovanju naložbe (npr.: cenitev nepremičnine izdelana s strani pooblaščenega
cenilca nepremičnin z licenco SIR-a, zemljiško-knjižni izpiski, podatki o poslovanju poroka, Izjava o lastnem premoženju
poroka fizične osebe, …)

4. Ostala dokumentacija, ki jo zahteva banka in banki še ni bila predložena, kot npr.:
- dokumentacija o registraciji družbe
- vprašalnik banke – predstavitev družbe
- dokumentacija banke za pregled stranke po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju
terorizma (identifikacija pooblaščenih oseb, lastništvo družbe)

Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, št. reg. vp. pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 10623800, 4
ID za DDV: SI18787762, matična številka: 5349907000, osnovni kapital: 17.811.083,54 EUR, T 01 4727 100, F 01 4727 405,
info@dbs.si, www.dbs.si

