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Potrebni dokumenti
za sklenitev pogodb:
• o kreditu
• finančnem leasingu
• operativnem leasingu
• TopService
• Zavarovanju in
• Porsche Group Card

Fizična
oseba6

Zaposlen
v tujini

Pokojninski
upravičenec

Kmetovalec

Samostojni
podjetnik

Izpolnjen obrazec informacije o stranki / Potrdilo delodajalca o plači1
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Odstopna izjava / Upravno-izplačilna prepoved na plačo









Izjava v smislu 31. člena zakona o preprečevanju pranja denarja
in financiranja terorizma (ZPPDFT)1
(zastopnika ali uradne pooblaščene osebe pri družbah)









Zadnje tri plačilne liste
(original ali kopije z originalnim žigom in podpisom delodajalca)





Original dokazila ZPIZ-a o prejeti pokojnini za zadnje tri mesece



Kopija zadnjega katastrskega dohodka



Potrdilo o plačanih davkih



Pogodba o kooperacijah in drugih prihodkih












Kopija vozniškega dovoljenja stranke7
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Izpolnjen obrazec informacije o stranki: družbi / s.p.
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Pooblastilo za izpolnitev menic





Štiri podpisane in žigosane bianko menice (podpis in žig pri trasantu)





Dokazilo o zbirnem prometu prek TRR za tekoče leto
(lahko izpisek iz spletnega bančništva)



Izjava poroka

3

Zavarovanje



Kopija osebnega dokumenta
(zastopnika ali uradne pooblaščene osebe pri družbah)

Aktualen BON 2, star največ mesec dni3

2

Porok4



Zamljiškoknjižni izpisek (lahko tudi izpiske
iz spletnega portala e-Sodstvo)

2

1



Družba






1

Izpolnjeno pooblastilo za sklenitev zavarovanja



Podatki o vozilu
(račun s specifikacijo celotne opreme5,
zapisnik o ogledu rabljenega vozila)



Bonus (potrdilo o bonifikaciji ali kopija zavarovalne police)



Kopija dokazila o prodaji starega vozila
(overjena kupoprodajna pogodba) ali kopija police novega
lastnika ali odjavljeno prometno dovoljenje starega vozila)



Obrazec dobite pri vašem pooblaščenem trgovcu vozil znamk VW, Škoda, Audi, SEAT, VW gospodarska vozila, Porsche in Weltauto.
Osebni dokument se pošlje po pošti.
V primeru naročila prek spleta www.ajpes.si vas prosimo, da navedete faks družbe Porsche Kredit in Leasing SLO, d.o.o.,
kamor naj AJPES posreduje obrazec: (01) 53 03 791 ali 801)53 03 792; plačnik naročenih obrazcev je stranka.
Če je porok fizična oseba: vsi dokumenti za fizične osebe; če je porok pokojninski upravičenec: vsi dokumenti za pokojninske
upravičence; če je porok družba: vsi dokumenti za družbe; če je porok samostojni podjetnik: vsi dokumenti za samostojne podjetnike.
Samo za poroke, ki niso navedeni na prošnji / pogodbi financiranja.
Račun je obvezna priloga ob sklenitvi kasko Zavarovalne police pri Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji.
V kolikor je stranka brezposelna / študent / dijak predloži ustrezno dokazilo.
Pri sklepanju Porsche Group Card ni potrebno.

Če na podlagi omenjenih dokumentov ne bi bilo mogoče preveriti bonitete,
stranke vljudno prosimo, da na našo zahtevo dostavijo dodatno dokumentacijo
(npr.: aktualna bilanca in izkaz uspeha)

Katere dokumente naj pošljem na družbo Porsche Kredit in Leasing SLO, d.o.o.
/ Porsche Leasing SLO d.o.o. po prevzemu vozila?

Po sklenitvi kreditne pogodbe
• originalno potrdilo o prevzemu vozila
• originalno vinkulacijo
• kopijo zavarovalne police za zavarovanje
kaska, ki je vinkulirana v korist družbe
Porsche Kredit in Leasing SLO, d.o.o.
(zavarovalec in zavarovanec je
kreditojemalec)

Po sklenitvi pogodbe
o operativnem leasingu
• originalno potrdilo o
prevzemu vozila
• obojestransko kopijo
prometnega dovoljenja
• kopijo zavarovalne police za
zavarovanje kaska (zavarovalec
je leasingojemalec, zavarovanec
je Porsche Leasing SLO d.o.o.)

Po sklenitvi pogodbe
o finančnem leasingu
• originalno potrdilo o prevzemu vozila
• obojestransko kopijo prometnega dovoljenja
• kopijo zavarovalne police za zavarovanje
kaska (zavarovalec je leasingojemalec,
zavarovanec je Porsche Leasing SLO d.o.o.)

Po sklenitvi pogodbe TopService
• originalno potrdilo o prevzemu vozila
• obojestransko kopijo prometnega dovoljenja
• kopijo zavarovalne police za zavarovanje
kaska (zavarovalec je leasingojemalec,
zavarovanec je Porsche Leasing SLO d.o.o.)

Verovškova ulica 74, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 53 03 700, telefaks: 01 53 03 799
www.porscheleasing.si, info@porscheleasing.si
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