
                                           

 

 
                                                                                                Datum prejema in podpis: 

                                                                                                           (izpolni AMZS) 

                    

                                                                                              

VLOGAVLOGAVLOGAVLOGA    ZA ZA ZA ZA POVRAČILO STROŠKOVPOVRAČILO STROŠKOVPOVRAČILO STROŠKOVPOVRAČILO STROŠKOV    
  
Članska št.: ….…………………………………………… Veljavnost do: …….…………………….…… 
 
Ime in priimek: ..…….………...…………………………………………………….………………………...  
 
Naslov: …………………...…………………………………………………………….…………………...…… 
 
E-pošta: ………………………………………………..……………….……………….……………………….. 
 
Dosegljiv na telefon: …………………………………… Davčna številka: ..…………………………… 
 
Št. računa: ……………………………………………………..............… pri banki: ..…………………… 
                       (samo v primeru povračila lastnega plačila stroškov vleke v tujini, nočitve,  najema vozila ….) 

    
Izjavljam, da sem imel v državi:Izjavljam, da sem imel v državi:Izjavljam, da sem imel v državi:Izjavljam, da sem imel v državi: ………………………………..dne: dne: dne: dne: ……….……..…..……  
 
□ prometno nesrečo     □ okvaro vozila     □ drugo: ………………………………………...…...…… 
    
Poklical sem:  Poklical sem:  Poklical sem:  Poklical sem:  □    tuji klub     □ AMZS pomoč     □ drugo: ..………………………………………  
 

Koristil sem naslednjo vrsKoristil sem naslednjo vrsKoristil sem naslednjo vrsKoristil sem naslednjo vrsto pomoči:to pomoči:to pomoči:to pomoči:    
□ popravilo vozila na mestu okvare 
□ prevoz vozila v tujini 
□ popravilo vozila v servisni delavnici 
□ prevoz vozila iz tujine v organizaciji AMZS 
□ prevoz oseb v tujini          □ vrnitev oseb iz tujine 
□ nepredvidena nočitev 
□ nadomestni voznik 
 

Stroške pomoči sem poravnal:Stroške pomoči sem poravnal:Stroške pomoči sem poravnal:Stroške pomoči sem poravnal:    
□ s podpisom na obrazcu, ki ga je predložil delavec tujega kluba 
□ s kreditom v sili 
□ poslana je bila pisna garancija AMZS 
□ stroške sem poravnal sam 
 

Z organizacijo in izvedbo pomoči sem bil:Z organizacijo in izvedbo pomoči sem bil:Z organizacijo in izvedbo pomoči sem bil:Z organizacijo in izvedbo pomoči sem bil:    
□ zelo zadovoljen           □ srednje zadovoljen                 □ nezadovoljen – navedite razlog:                                                                                  
 

                                                                                              …………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Prilagam naslednje račune in potrdila o plačilu:Prilagam naslednje račune in potrdila o plačilu:Prilagam naslednje račune in potrdila o plačilu:Prilagam naslednje račune in potrdila o plačilu:    
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
S poS poS poS poddddpisom jamčim za točnost in resničnost pisom jamčim za točnost in resničnost pisom jamčim za točnost in resničnost pisom jamčim za točnost in resničnost podatkov, ter prevzemam odgovornost podatkov, ter prevzemam odgovornost podatkov, ter prevzemam odgovornost podatkov, ter prevzemam odgovornost iiiin n n n 
posledice za napačne in nepopolne podatke. posledice za napačne in nepopolne podatke. posledice za napačne in nepopolne podatke. posledice za napačne in nepopolne podatke. V primeru medsebojnih obveznosti in V primeru medsebojnih obveznosti in V primeru medsebojnih obveznosti in V primeru medsebojnih obveznosti in 
terjatev potrjujem kompenzacijo ugotovljenega zneska. terjatev potrjujem kompenzacijo ugotovljenega zneska. terjatev potrjujem kompenzacijo ugotovljenega zneska. terjatev potrjujem kompenzacijo ugotovljenega zneska.     
S podpisom soglašam, da S podpisom soglašam, da S podpisom soglašam, da S podpisom soglašam, da AvtoAvtoAvtoAvto----moto zveza Slovenije moto zveza Slovenije moto zveza Slovenije moto zveza Slovenije moje osebne podatke zbira in moje osebne podatke zbira in moje osebne podatke zbira in moje osebne podatke zbira in 
obdeobdeobdeobdeluje z namenom vračila stroškov. luje z namenom vračila stroškov. luje z namenom vračila stroškov. luje z namenom vračila stroškov.     
    
 
 
 

 
V ………………………, dne ……………………..                 Podpis (žig) člana ………………………. 
 
05/2018 

 


