ZAHTEVEK ZA UPORABO / SPREMEMBO PODATKOV MOBILNE BANKE mSberbank
SI ZA PRAVNE OSEBE
Podatki o imetniku (pravni osebi):
Naziv pravne osebe:
Matična številka:

DŠ/ID za DDV:

Zakoniti zastopnik (ime in priimek):
E-poštni naslov (zakoniti zastopnik):
Mobilna tel. št. (zakoniti zastopnik):
Transakcijski račun za neposredno bremenitev stroškov:
SI56
1.

3

0

0

0

Pooblastilo za uporabo / spremembo (obkroži) mobilne banke mSberbank SI za pravne osebe:

Pooblaščena oseba / uporabnik (ime in priimek):
Davčna številka:

Datum rojstva:
E-poštni naslov uporabnika:
Mobilna tel. št. uporabnika:

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

Pooblastilo velja za transakcijske račune imetnika (pravne osebe):
1.

SI56

3

0

0

0

2.

SI56

3

0

0

0

3.

SI56

3

0

0

0

Pooblaščena oseba:
(podpis)

2.

Pooblastilo za uporabo / spremembo (obkroži) mobilne banke mSberbank SI za pravne osebe:

Pooblaščena oseba / uporabnik (ime in priimek):
Davčna številka:

Datum rojstva:
E-poštni naslov uporabnika:
Mobilna tel. št. uporabnika:

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

Pooblastilo velja za transakcijske račune imetnika (pravne osebe):
1.

SI56

3

0

0

0

2.

SI56

3

0

0

0

3.

SI56

3

0

0

0

Pooblaščena oseba:
(podpis)

3.

Pooblastilo za uporabo / spremembo (obkroži) mobilne banke mSberbank SI za pravne osebe:

Pooblaščena oseba / uporabnik (ime in priimek):
Datum rojstva:

Davčna številka:

E-poštni naslov uporabnika:
Mobilna tel. št. uporabnika:

K zahtevku priložiti izpolnjen obrazec banke »Identifikacijski list« za pooblaščeno osebo.
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Pooblastilo velja za transakcijske račune imetnika (pravne osebe):
1.

SI56

3

0

0

0

2.

SI56

3

0

0

0

3.

SI56

3

0

0

0

Pooblaščena oseba:
(podpis)

Uporabniku so vidni vsi podatki o transakcijskem/ih računu/ih za katere ima pooblastilo.
Uporabnik uporablja vse funkcionalnosti ter izvaja vse finančne transakcije v mobilni banki brez omejitev.
Uporabniku so vidni vsi posli in storitve, ki se prikazujejo, vnašajo ali obdelujejo v mobilni aplikaciji.
Aktivacija mobilne banke je sestavljena iz vnosa uporabniškega imena ter prvega in drugega dela aktivacijskega ključa.
Uporabniško ime in prvi del aktivacijskega ključa prejme pooblaščenec na e-poštni naslov, drugi del aktivacijskega ključa pa
na mobilno telefonsko številko.
Izjava zakonitega zastopnika in pooblaščene osebe:
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a z določili Splošnih pogojev poslovanja za uporabo mobilne banke mSberbank
SI za pravne osebe in jih sprejemam ter s Tarifo nadomestil za storitve Sberbank d.d., ki se nanaša na uporabo mobilne
banke.
Zakoniti zastopnik se strinjam, da banka neposredno bremeni TRR račun, ki je določen s strani zakonitega zastopnika na
tej vlogi, za vse stroške, ki so vezani na storitve mobilne banke mSberbank SI za pravne osebe in skladno z vsakokrat
veljavno Tarifo nadomestil za storitve Sberbank d.d.
Zakoniti zastopnik imetnika in žig:

Datum:
(podpis, žig uporabnika)

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.sberbank.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.

Izpolni banka
Istovetnost ugotovil in preveril
Ime in priimek, podpis:

Kraj in datum:

Pooblaščeno osebo aktiviral
Ime in priimek, podpis:

Kraj in datum:
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