
 

 

IZJAVA O OKOLIŠČINAH FINANČNEGA ODKUPA TERJATEV, LASTNIŠKIH 
DELEŽEV ALI NEPREMIČNIN 

 

Potencialni investitor ______________________________________________________ 

izjavljam, da so okoliščine glede financiranja odkupa terjatev / lastniških deležev / 

nepremičnin naslednje: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
in prilagam naslednja dokazila (ali zanesljiva pojasnila), da imam oz. bom imel kot 
potencialni investitor na razpolago sredstva (najmanj) v višini cene, ki so navedena v 
(ne)zavezujoči ponudbi (npr. izjava banke glede deponiranih sredstev s strani potencialni 
investitorja, izjava banke glede namena financiranja, ipd.): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Predstavitev dejanskega izvora sredstev za odkup terjatev / lastniških deležev / 
nepremičnin: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Kraj in datum:__________________ 
 
Podpis potencialnega investitorja1/ odgovorne osebe potencialnega investitorja:   
 
____________________________ 
Žig2: 
 
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: DUTB, d.d.) bo osebne podatke 

pridobljene na predmetnem obrazcu obdelovala za namen odkrivanja ter preprečevanja 

                                                           
1 Podpis fizične osebe 
2 V kolikor družba posluje z žigom  



 

pranja denarja in financiranja terorizma pri opravljanju svoje dejavnosti, na podlagi Zakon 

o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki predstavlja 

pravno podlago za zakonito obdelavo pridobljenih osebnih podatkov. 

 

Ne navedba podatkov ali navajanje neresničnih podatkov lahko prestavlja podlago za 

zavrnitev sklenitve poslovnega razmerja, prekinitve poslovnega razmerja ali izvedbo 

drugih ukrepov skladno z  ZPPDFT-1. 

 

DUTB, d.d. je osebne podatke pridobljene za namen odkrivanja ter preprečevanja pranja 

denarja in financiranja terorizma pri opravljanju svoje dejavnosti dolžna hraniti 10 let po 

prenehanju poslovnega razmerja. Po poteku tega časa bodo podatki izbrisani, uničeni ali 

anonimizirani. 

 

Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico zahtevati dostop do svojih 

osebnih podatkov, popravek, dopolnitve, prenos (v kolikor je tehnično izvedljivo), 

omejitev obdelave ali izbris podatkov, pod pogoji določenimi s Splošno uredbo o varstvu 

podatkov št. 2016/679 z dne 27.4.2016 ter skladno z relevantno zakonodajo. Posameznik, 

na katerega se podatki nanašajo, ima pravico tudi do vložitve pritožbe pri nadzornem 

organu.  

 

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna 

ulica 1, 1000 Ljubljana, tel. št. +386 1 429 38 70, e-mail: info@dutb.eu. Uporabniki vaših 

osebnih podatkov pri upravljavcu so skrbnik nepremičninskega portfelja, Vodja 

poslovnega / stanovansjkega portfelja, OE Skladnost poslovanja. 

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri DUTB, d.d. je Sabina Novak, e-mail: 

gdpr@dutb.eu. 

 
 

mailto:info@dutb.eu

