
Davčna številka: *

1. Nepremičnine
ID znak 
nepremičnine (1)

Tip nepremičnine 
(zemljiška parcela, 
stavba, posamezni 
del stavbe)

Zemljiškoknjižni 
lastniki in njihovi 
deleži

Vrednost/cenitev po 
MSOV (v EUR) (2)

Skupna višina 
terjatev, 
zavarovanih s 
hipotekami (v EUR)

Zadnje skupno 
stanje terjatev, 
zavarovanih s 
hipotekami (v EUR) 
(3)

 

(1) Katastrska občina, parcelna številka, dodaten atribut, številka stavbe in posamezni del stavbe, kot se vpisuje v zemljiško knjigo.

Obvezna priloga : V primeru sklicevanja na cenitev, je le-to potrebno priložiti.

2. Zaloge Lokacija zalog (1)
Ulica, hišna št., kraj 
in poštna številka 
lokacije zalog

Vrsta / opis zalog 
(npr. trgovsko 
blago, material, 
polizdelki)

Minimalna mesečna 
vrednost zalog (v 
EUR)

Obremenjenost 
zalog
(v EUR)

Pravna podlaga za 
uporabo 
nepremičnine (2)

(1) Katastrska občina, parcelna številka, dodaten atribut, številka stavbe in posamezni del stavbe, kot se vpisuje v zemljiško knjigo in kataster.

Obvezna priloga : Izpis zalog družbe iz poslovnih knjig na zadnji dan meseca pred oddajo vloge, podpisan s strani odgovorne osebe.

3. Oprema Lokacija opreme (1)
Ulica, hišna št., kraj 
in poštna številka 
lokacije opreme

Vrsta opreme, 
proizvajalec, leto 
izdelave

Namen uporabe Število kosov

Vrednost opreme po 
cenitvi po MSOV / 
neamortizirana 
vrednost (v EUR) (2)

Preostala 
amortizacijska doba 
(v mesecih)

Obremenjenost 
opreme
(v EUR) (3)

(1) Katastrska občina, parcelna številka, dodaten atribut, številka stavbe in posamezni del stavbe, kot se vpisuje v zemljiško knjigo in kataster.

Družba s podpisom predloga zavarovanj izjavlja in jamči SID banki, da je lastnica predlagane opreme in da predlagana oprema ni predmet leasinga.

4. Terjatve Dolžnik

Minimalna mesečna 
višina terjatve do 
posameznega 
dolžnika

Že odstopljene v 
zavarovanje terjatev 
SID banke (v EUR)

Obvezna priloga: Izpis vseh nezapadlih terjatev iz poslovnih knjig družbe po stanju na zadnji dan meseca pred oddajo vloge, podpisan s strani odgovorne osebe.

5. Vrednostni papirji Vrsta Število Oznaka Izdajatelj ISIN koda Vrednost
Obremenjenost 
(v EUR)

6.

7.

Ime in priimek pooblaščene osebe družbe

Podpis pooblaščene osebe družbe

Poroštvo fizične osebe (matična številka, 
davčna številka, ime in priimek ter naslov 
poroka)

PREDLOG ZAVAROVANJ

Naziv družbe: *

Naslov: *

Poroštvo pravne osebe (matična številka, 
davčna številka, naziv ter naslov poroka)

(2) V primeru, da družba ni lastnik parcele, kjer se nahajajo zaloge, predložiti najemno pogodbo, pogodbo o leasingu ali drug pravni naslov, iz katerega izhaja pravica do 

uporabe nepremičnine, z vsemi pripadajočimi dodatki.

(2) V primeru, da je oprema predmet investicije, se predloži predračun oz. nezavezujočo ponudbo.
(3) V primeru, da družba ni lastnik parcele, kjer se nahaja oprema, predložiti najemno pogodbo, pogodbo o leasingu ali drug pravni naslov, iz katerega izhaja pravica do 
uporabe nepremičnine, z vsemi pripadajočimi dodatki.

Obvezna priloga : Izpis predmetne opreme iz poslovnih knjig, podpisan s strani odgovorne osebe. V primeru sklicevanja na cenitev, je le-to potrebno priložiti. Za motorno 
vozilo priložiti kopijo prometnega dovoljenja. 

Družba s podpisom predloga zavarovanj izjavlja in jamči SID banki, da so posredovani seznami terjatev takšni, da ne vključujejo terjatev, za katere bi

bila dogovorjena prepoved odstopa, odstopa v zavarovanje ali druga obligacijska pravica, ki bi preprečevala veljaven odstop terjatve v zavarovanje,

kakor tudi da seznami ne vključujejo terjatev, ki so že odstopljene ali obremenjene v zavarovanje drugega upnika ali ki izvirajo iz dolga zaradi zamudnih

obresti, iz razmerja s povezanimi osebami ali iz delovnega razmerja.

(2) V primeru, da je nepremičnina predmet investicije, se predloži cenitev po MSOV, ki na dan oddaje vloge financiranja ni starejša 
od 6 mesecev.
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