VPRAŠALNIK – samostojni podjetnik

OSEBNI PODATKI:
Ime

Priimek

Stalno prebivališče (ulica in hišna št.)

TELEFONSKA ŠTEVILKA:

Štev. pošte

Pošta

e-pošta:

SI56 __ __ __ __-__ __ __ __-__ __ __ __-__ __ __
Dat. rojstva

EMŠO

Št. osebnega bančnega računa

SI56 __ __ __ __-__ __ __ __-__ __ __ __-__ __ __
Matična številka s.p.

Davčna št.

SOCIALNI PODATKI:
Obkrožite vaš status:

Št. poslovnega bančnega računa

Ali imate otroke?

 poročen
 izven zakonska zveza
 samski

 NE
 DA število:______

Ali je vaš zakonec / partner zaposlen?

Koliko otrok ste dolžni preživljati
(so mladoletni ali se šolajo)?
__________

 Da

 Ne

Kje živite?
 hiša  stanovanje:
 moja last  najem
 v lasti zakonca/partnerja
 pri starših
 drugje:
_____________________________

SOCIALNI STATUS:
*Ali ste prejemnik socialne
denarne pomoči?
* Ali prejemate kakšno drugo
pomoč, otroški dodatek…?

 DA
 NE
 DA
 NE

Prejemate denarno socialno
pomoč?
Navedite katero
pomoč prejemate

Ali ste zaposleni DRUGJE?
Naziv delodajalca

 DA
 NE

Od kdaj ste zaposleni?

Višina
pomoči:
Višina
pomoči:

EUR
EUR

Koliko prejemate mesečne
neto plače?

Mesec _______ leto _________

EUR

PREMOŽENJE
Vrednost osnovnih sredstev po
računovodskih podatkih
Vrednost zalog po
računovodskih podatkih

EUR
EUR

Vrednost drobnega inventarja po
računovodskih podatkih
Višina oz. znesek terjatev do kupcev po
računovodskih podatkih

EUR
EUR

Ali ste lastnik
avtomobila?

 DA
 NE

Letnik:
__________

Ali ste lastnik
nepremičnin?

 DA
 NE

Vrsta nepremičnine:
 stanovanje __________________________
 hiša
___________________________
 zemljišče

Vaša ocenjena vrednost
nepremičnine:

Ali ste lastnik vrednostnih
papirjev?

 DA
 NE

Katerih?

Vrednost:
_____________________EUR

Ali ste lastnik deleža v
gospodarski družbi?

 DA
 NE

Naziv družbe:
__________________________

Davčna številka družbe:
________________________

Znamka in model:
_______________________________

vrednost (približno):
______________EUR

_____________________EUR

Prosimo, na kratko (2 do 4 stavke) opišite razlog-e in okoliščine, zakaj ste postali plačilno nesposobni oz. insolventni (zakaj
ste se odločili, da predlagate osebni stečaj) (izguba zaposlitve, bolezen, ločitev…):

Izjavljam, da so podatki točni in pravilni ter naročam storitev sestave predloga za osebni stečaj in odpust obveznosti. Izjavljam, da sem prebral
splošne pogoje na drugi strani in da se z njimi strinjam. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani: www.stecajnapisarna.com/splosnipogoji

Kraj____________________Datum: ___________

Podpis naročnika: ________________________

