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ZAHTEVEK ZA DEBLOKADO UPORABE Poslovne spletne N Banke 
 
Podatki o imetniku (poslovnemu subjektu): 

Naziv imetnika:  

Matična številka:  DŠ/ID za DDV:  
 

 
Deblokada uporabe spletne banke uporabniku na posameznem transakcijskem računu: 

Uporabnik (ime in priimek pooblaščene osebe):  

Davčna številka:   

 
Transakcijski računi, na katerih se uporabniku umika blokada: 
 

1. SI56 3000 ___________________________________ 

2. SI56 3000 ___________________________________ 

3. SI56 3000 ___________________________________ 

 
Pri deblokadi / ponovni aktivaciji uporabnika bodo uporabniku aktivirana na zgoraj navedenih računih enaka pooblastila kot 
jih je imel pred blokado. Za spremembo pooblastil uporabniku na računu se izpolni Zahtevek za uporabo. 
 
Izjava zakonitega zastopnika imetnika: 

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a z določili Splošnih pogojev poslovanja za Poslovno spletno N Banko in jih 
sprejemam ter s Tarifo nadomestil za storitve N Banka d.d., ki se nanaša na uporabo spletne banke.  
 
Zakoniti zastopnik se strinjam, da banka za strošek deblokade bremeni transakcijske račune, navedene v tem zahtevku, 
skladno z vsakokrat veljavno Tarifo nadomestil za storitve N Banka d.d. 
 
 

 
Informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov 
 
Ravnanje z osebnimi podatki 

Banka bo osebne podatke hranila in varovala na način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov 
nepooblaščenim osebam, na način, kot določeno v vsakokrat veljavnih Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, 
dostopnih tudi na www.nbanka.si/varstvo-osebnih-podatkov. S podpisom izjavljam, da me je banka seznanila z vsebino 
navedenega dokumenta in možnostjo pridobitve le tega v tiskani obliki. Izjavljam, da so vse navedbe v obrazcu resnične, 
pravilne in popolne ter da sem banki posredoval-a pravilne, popolne in resnične podatke.  
 
V primeru, da banka ne pridobi vseh potrebnih podatkov oziroma preveritev verodostojnosti le-teh ni uspešna, za potrebe 
poslovanja in za potrebe zmanjšanja tveganja iz naslova navajanja nepopolnih in neresničnih podatkov ter v primeru, da 
sem posredoval nepravilne, nepopolne ali neresnične podatke, lahko banka odkloni sklenitev posla ali odstopi od pogodbe. 
 
 

Zakoniti zastopnik imetnika in žig:    Datum:  

 (ime in priimek, podpis, žig imetnika)   

 
 

 
Izpolni banka 
 

Istovetnost ugotovil in preveril 

Ime in priimek, podpis:   Kraj in datum:  

 
Deblokado izvedel 

Ime in priimek, podpis:   Kraj in datum:  

 

http://www.nbanka.si/varstvo-osebnih-podatkov

