
Davčna številka*

1 Nepremičnine ID znak  nepremičnine (1) Vrsta 
nepremičnine(npr. 
parcela, stavba)

Lastniki in deleži Vrednost po GURS 
/Cenitev po MSOV  (v 
EUR)

Skupna višina 
hipotek (v EUR)

Zadnje stanje kreditov (v 
EUR) (2)

Prosta   vrednost                  
(v EUR)

 

2. Zaloge Lokacija zalog                                            
(ID znak  nepremičnine, ID 
znak objekta) (1)

Ulica, hišna št., kraj in 
pošta lokacije zalog

Vrsta / opis zalog: 
trgovsko 
blago/material)

Minimalna 
količina/vrednost v 
EUR

Obremenjenost            
(v EUR)

Prosta    vrednost (v EUR)
Pravna podlaga za 
uporabo 
nepremičnine (2)

3. Oprema

Lokacija opreme                                        
(ID znak  nepremičnine, ID 
znak objekta )(1)

Ulica, hišna št., kraj in 
pošta lokacije opreme

Vrsta opreme, 
proizvajalec, leto 
izdelave

Namen uporabe Število kosov Vrednost (v EUR)
Preostala 
amortizacijska doba

Prosta vrednost 
(v EUR)

Pravna podlaga 
za uporabo 
nepremičnine (2)

4. Terjatve  Dolžnik Dogovorjeni plačilni 
roki

Minimalna mesečna 
višina (v EUR)

Naziv družbe *

Naslov :*

PREDLOG ZAVAROVANJ

(1) Vpiše se zemljiškoknjižne podatke nepremičnine (parc. št, katastrska občina)

(2)  V primeru predhodno vpisanih hipotek na predlagani nepremičnini je potrebno priložiti s strani banke potrjeno dokazilo o stanju kredita.

Obvezna priloga : Izpis predmetnih zalog iz poslovnih knjig, podpisan s strani pooblaščene osebe.

Obvezna priloga: Izpis predmetne opreme iz poslovnih knjig, podpisan s strani pooblaščene osebe. Za motorno vozilo obvezno priložiti kopijo prometnega 

dovoljenja. 

(1) Vpiše se zemljiškoknjižne podatke nepremičnine (parc. št, katastrska občina) ter številka stavbe, kot jo vodi GURS

(2) V primeru, da komitent ni lastnikparcele, kjer so zaloge, je potrebno predložiti najemno pogodbo, pogodbo o leasingu ali drug pravni naslov, iz 
katerega izhaja pravica do uporabe nepremičnine.

(1) Vpiše se zemljiškoknjižne podatke nepremičnine (parc. št, katastrska občina) ter številka stavbe, kot jo vodi GURS

(2) V primeru, da komitent ni lastnikparcele, kjer so zaloge, je potrebno predložiti najemno pogodbo, pogodbo o leasingu ali drug pravni naslov, iz 
katerega izhaja pravica do uporabe nepremičnine.

5. Vrednostni 
papirji 

Družba s podpisom tega 
obrazca izjavlja in jamči SID 

Število Oznaka Izdajatelj ISIN koda Vrednost Obremenjenost (v 
EUR)

Prosta vrednost 
(v EUR)

6.

7.

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

Obvezna priloga: Seznam terjatev po kupcih in posameznih fakturah, izpis iz poslovnih knjig,  podpisan s strani pooblaščene osebe

Poroštvo fizične osebe  (matična številka, 

davčna številka, ime in priimek ter naslov 

Podpis pooblaščene  osebe

Družba s podpisom tega obrazca izjavlja in jamči SID banki, da predlagane terjatve niso do zaposlenih in povezanih oseb, niso iz naslova zamudnih obresti, niso 

zastavljene/odstopljene v zavarovanje terjatve drugega upnika in zanje ni dogovorjena prepoved odstopa ali odstopa v zavarovanje ali niso dogovorjene druge 

obligacijske pravice, ki preprečujejo veljaven odstop terjatve v zavarovanje.
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