VLOGA - posamična odobritev vozila

Šifra dokumenta:
AMZS - OBR- 122

*Dokument obvladujemo elektronsko – veljavnost preveri na Q Portalu.
Poslovna enota (žig)

AMZS d.d.
Dunajska cesta 128 a
1000 Ljubljana

VLOGA št.: ______-________/________
ZA POSAMIČNO ODOBRITEV VOZILA (POV)
1. Podatki o lastniku vozila:
Ime in priimek / naziv podjetja:
Naslov, poštna številka, pošta:
Davčna številka:

Matična številka podjetja:

2. Podatki o vložniku:
Ime in priimek:

Naslov:

Št. osebnega dokumenta:

Tel. številka:

3. Podatki o vozilu:
Novo vozilo:

Rabljeno vozilo:

Znamka:

Datum izdaje COC / prve registracije:

Komerc. oznaka:

Kateg. in vrsta vozila:

Identifikacijska številka vozila – VIN:

4. Priloge k vlogi: (pri sprejemu vloge priloge navesti in označiti z zap. štev. dokumenta v arhivski mapi; kjer jih je več npr. 6/1 do 6/2)
a. Pooblastilo lastnika vozila (če vložnik ni lastnik):

zap.št.dok.v arhiv.mapi

–2

DA

NE

b. Prometno dovoljenje:

zap.št.dok.v arhiv.mapi

–3

DA

NE

c. Dokazilo o lastništvu vozila – račun / kupoprodajna pogodba:

zap.št.dok.v arhiv.mapi

–4

DA

NE

d. Uvozna carinska listina:

zap.št.dok.v arhiv.mapi

–5

DA

NE

zap.št.dok.v arhiv.mapi

–6

DA

NE

DA

NE

e. Potrdilo o tehničnih podatkih vozila s seznamom homologacij,
podeljenih vozilu, njegovim sistemom in sestavnim delom št.:
f. Drugo:

Opombe:

Pregled vozila se opravi :
Na odobreni lokaciji naročnika:

V prostorih AMZS d.d.:
Vlogo vložil: (ime, priimek, podpis, žig)

Vlogo sprejel in potrdil: (ime, priimek, podpis)

Kraj in datum:

Kraj in datum:

Vložnik s svojim podpisom dovoljuje obdelavo osebnih podatkov lastnika/vložnika vozila za namen izvedbe postopka, ki ga naroča z vlogo, posredovanje
podatkov v register in vodenje arhiva postopka. Vložnik s svojim podpisom tudi potrjuje, da soglaša s pogoji poslovanja kontrolnega organa in jih sprejema.

Izvedbo postopka potrdil: (ime, priimek, podpis)
Izjava o zaupnosti: Kontrolni organ obravnava vse informacije, ki so bile pridobljene ali so nastale med izvajanjem kontrole, kot zaupne, razen kadar
je obveza posredovanja teh informacij določena v zakonodaji. Kontrolni organ vložnika obvešča, da se podatki o lastniku, podatki o vozilu in rezultati
kontrole pošiljajo v centralno bazo podatkov za vodenje evidenc o vozilih.
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