
 

Zahtevek za uporabo ali spremembo podatkov Poslovne spletne N Banke April.2022                             1 / 4 
 

ZAHTEVEK ZA UPORABO ALI SPREMEMBO PODATKOV Poslovne spletne N Banke  
 
Podatki o imetniku (poslovnemu subjektu): 

Naziv imetnika:  

Matična številka:  DŠ/ID za DDV:  
 
 
 

 

 
1. Podatki o uporabniku spletne banke: 
 

☐ Novi uporabnik   ☐ Sprememba podatkov ali pooblastil obstoječemu uporabniku 

Uporabnik (ime in priimek pooblaščene osebe):  

Davčna številka:  

E-poštni naslov uporabnika:  

Mobilna številka uporabnika:  

K zahtevku priložiti izpolnjen obrazec banke »Identifikacijski list« za pooblaščeno osebo. 

 
V primeru dostopa s kvalificiranim digitalnim certifikatom SIGEN-CA,  
vpišite 13 mestno serijsko številko (Serial Number)    
           
Pooblastila veljajo za transakcijske račune imetnika: 

(izpolniti za novega uporabnika, nov transakcijski račun, ali v primeru spremembe pooblastil obstoječemu uporabniku) 
 

 Transakcijski računi podjetja 
 Sklopi pooblastil  

(možno izbrati več sklopov) 
Dodatna 
pooblastila 

1. SI56 3000 __________________________________ 

 
☐ Vpogled 

      ☐ Vpogled v vse kreditne kartice imetnika 

☐ Vnos 

Podpis (izbrati samo eno kategorijo): 

      ☐ Samostojni podpis, ali 

      ☐ Kolektivni podpis (2 podpisa) 

☐ Izdajanje 

(podpisovanje) 
e-računov 

2. SI56 3000 __________________________________ 

 
☐ Vpogled 

      ☐ Vpogled v vse kreditne kartice imetnika 

☐ Vnos 

Podpis (izbrati samo eno kategorijo): 

      ☐ Samostojni podpis, ali 

      ☐ Kolektivni podpis (2 podpisa) 

☐ Izdajanje 

(podpisovanje) 
e-računov 
 

3. SI56 3000 __________________________________ 

 
☐ Vpogled 

      ☐ Vpogled v vse kreditne kartice imetnika 

☐ Vnos 

Podpis (izbrati samo eno kategorijo): 

      ☐ Samostojni podpis, ali 

      ☐ Kolektivni podpis (2 podpisa) 

☐ Izdajanje in 

podpisovanje 
e-računov 

 
 
 
2. Podatki o uporabniku spletne banke: 
 

☐ Novi uporabnik   ☐ Sprememba podatkov ali pooblastil obstoječemu uporabniku 

Uporabnik (ime in priimek pooblaščene osebe):  

Davčna številka:  

E-poštni naslov uporabnika:  

Mobilna številka uporabnika:  

K zahtevku priložiti izpolnjen obrazec banke »Identifikacijski list« za pooblaščeno osebo. 

 
V primeru dostopa s kvalificiranim digitalnim certifikatom SIGEN-CA,  
vpišite 13 mestno serijsko številko (Serial Number)    
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Pooblastilo velja za transakcijske račune imetnika: 

(izpolniti za novega uporabnika, nov transakcijski račun, ali v primeru spremembe pooblastil obstoječemu uporabniku) 
 

 Transakcijski računi podjetja 
 Sklopi pooblastil  

(možno izbrati več sklopov) 
Dodatna 
pooblastila 

1. SI56 3000 __________________________________ 

 
☐ Vpogled 

      ☐ Vpogled v vse kreditne kartice imetnika 

☐ Vnos 

Podpis (izbrati samo eno kategorijo): 

      ☐ Samostojni podpis, ali 

      ☐ Kolektivni podpis (2 podpisa) 

☐ Izdajanje 

(podpisovanje) 
e-računov 

2. SI56 3000 __________________________________ 

 
☐ Vpogled 

      ☐ Vpogled v vse kreditne kartice imetnika 

☐ Vnos 

Podpis (izbrati samo eno kategorijo): 

      ☐ Samostojni podpis, ali 

      ☐ Kolektivni podpis (2 podpisa) 

☐ Izdajanje 

(podpisovanje) 
e-računov 
 

3. SI56 3000 __________________________________ 

 
☐ Vpogled 

      ☐ Vpogled v vse kreditne kartice imetnika 

☐ Vnos 

Podpis (izbrati samo eno kategorijo): 

      ☐ Samostojni podpis, ali 

      ☐ Kolektivni podpis (2 podpisa) 

☐ Izdajanje in 

podpisovanje 
e-računov 

 

 
3. Podatki o uporabniku spletne banke: 
 

☐ Novi uporabnik   ☐ Sprememba podatkov ali pooblastil obstoječemu uporabniku 

Uporabnik (ime in priimek pooblaščene osebe):  

Davčna številka:  

E-poštni naslov uporabnika:  

Mobilna številka uporabnika:  

K zahtevku priložiti izpolnjen obrazec banke »Identifikacijski list« za pooblaščeno osebo. 

 
V primeru dostopa s kvalificiranim digitalnim certifikatom SIGEN-CA, 
vpišite 13 mestno serijsko številko (Serial Number)    
             
Pooblastilo velja za transakcijske račune imetnika: 

(izpolniti za novega uporabnika, nov transakcijski račun, ali v primeru spremembe pooblastil obstoječemu uporabniku) 
 

 Transakcijski računi podjetja 
 Sklopi pooblastil  

(možno izbrati več sklopov) 
Dodatna 
pooblastila 

1. SI56 3000 __________________________________ 

 
☐ Vpogled 

      ☐ Vpogled v vse kreditne kartice imetnika 

☐ Vnos 

Podpis (izbrati samo eno kategorijo): 

      ☐ Samostojni podpis, ali 

      ☐ Kolektivni podpis (2 podpisa) 

☐ Izdajanje 

(podpisovanje) 
e-računov 

2. SI56 3000 __________________________________ 

 
☐ Vpogled 

      ☐ Vpogled v vse kreditne kartice imetnika 

☐ Vnos 

Podpis (izbrati samo eno kategorijo): 

      ☐ Samostojni podpis, ali 

      ☐ Kolektivni podpis (2 podpisa) 

☐ Izdajanje 

(podpisovanje) 
e-računov 
 

3. SI56 3000 __________________________________ 

 
☐ Vpogled 

      ☐ Vpogled v vse kreditne kartice imetnika 

☐ Vnos 

Podpis (izbrati samo eno kategorijo): 

      ☐ Samostojni podpis, ali 

      ☐ Kolektivni podpis (2 podpisa) 

☐ Izdajanje in 

podpisovanje 
e-računov 
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Prva aktivacija spletne banke poteka tako, da uporabnik klikne na aktivacijsko povezavo, ki jo prejme na svoj e-poštni 
naslov. Po kliku na aktivacijsko povezavo je uporabnik preusmerjen na vstopno stran spletne banke, kjer vpiše enkratno 
vstopno geslo, ki ga prejme v SMS sporočilu na svoj mobilni telefon. Po vnosu enkratnega vstopnega gesla uporabnik na 
svoj mobilni telefon prejme še SMS žeton, ki ga vnese v vnosno masko na strani, v naslednjem koraku določi svoje stalno 
vstopno geslo in se s tem prijavi v spletno banko. S tem je aktivacija spletne banke zaključena. 
 
Uporabnik lahko prvo aktivacijo spletne banke izvede tudi z N Banka plačilno kartico in OTP čitalcem, tako da na prijavni 
strani izbere prijavo z OTP čitalcem, v prijavno masko pa vnese št. kartice in enkratno geslo z OTP čitalca. S tem 
uporabnik istočasno aktivira spletno banko in se prijavi vanjo. 
 
Izjava zakonitega zastopnika 
 

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a z določili Splošnih pogojev 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 neposredno bremeni transakcijske račune imetnika, na katerih je vklopljena 
storitev spletne banke, za vse stroške, ki so vezani na storitve Poslovne spletne N Banke, 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:  

 
Vklop ali spremembo izvedel 

Ime in priimek, podpis:   Kraj in datum:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nbanka.si/varstvo-osebnih-podatkov
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Priloga: Pregled pooblastil pri osnovnih uporabniških vlogah (vpogled, vnos, podpis) 
 

Pooblastila v domači in tuji valuti Vpogled Vnos Podpis 

Vpogled v stanje, promet, izpiske x   

Vpogled v plačilno kreditno kartico uporabnika x   

Vpogled v prejete e-račune x   

Vpogled v prejete SDD naloge x   

Vpogled v depozite x   

Vnos plačilnega naloga  x  

Vnos (prenos) paketa plačilnih nalogov (navadni in množični)  x  

Vnos (prenos) paketa izdanih SDD nalogov  x  

Podpis (potrditev) plačilnega naloga   x 

Podpis (potrditev) prejetih e-računov   x 

Podpis (potrditev) paketa plačilnih nalogov (navadni in množični)   x 

Podpis (potrditev) paketa izdanih SDD nalogov   x 

Sklenitev depozita   x 

Preklic prejetega SDD naloga   x 

Prijavljanje in odjavljanje na e-račune  x x 

Menjava valut  x x 

Oddaja naročil, ki se ne obdelajo avtomatično (povpraševanje za 
limit, kredit, varnostni SMS, dvig gotovine) 

 x x 

Izdajanje in elektronsko podpisovanje (e-podpis) e-računov  dodatno 
pooblastilo 

dodatno 
pooblastilo 

Vpogled v kartični račun (vse kartice imetnika) dodatno 
pooblastilo 

  

Osebne nastavitve  x x x 

Nastavitve potrjevanja plačil   x 

Nastavitve obveščanja o stanju, prilivih, odlivih x   

Nastavitve obveščanja o uspešnih ali neuspešnih vstopih v spletno 
banko 

x x x 

 


