Številka vloge:

Sprememba za uporabo storitev DBS PRONET-a
Pravna oseba:

Davčna št.:

Zakoniti zastopnik:

Davčna št.:

Za pravno osebo želim:
12 ukiniti poslovanje preko DBS PRONET-a
12 naročiti začasno zaporo poslovanja za vse pooblaščene uporabnike DBS PRONET-a
12 ukiniti začasno zaporo poslovanja za vse pooblaščene uporabnike DBS PRONET-a
12 naročiti

kom čitalcev pametnih kartic

12 pričeti uporabljati1 / prenehati uporabljati naslednje račune:
Številka računa

Plačilni promet

SEPA množična
plačila

E-računi

SEPA direktne
obremenitve

19100-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12 da

12 ne

12 prejem 12 izdaja

12 da

12 ne

12 da

12 ne

19100-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12 da

12 ne

12 prejem 12 izdaja

12 da

12 ne

12 da

12 ne

19100-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12 da

12 ne

12 prejem 12 izdaja

12 da

12 ne

12 da

12 ne

Način podpisovanja
nalogov
12 individualno
12 kolektivno
12 individualno
12 kolektivno
12 individualno
12 kolektivno

Ukiniti poslovanje
na računu
12 da

12 ne

12 da

12 ne

12 da

12 ne

UPORABNIK:
Davčna št.:

Ime in priimek:
Za uporabnika želim:
12 ukiniti pooblastilo za uporabo DBS PRONET-a na računih:
12 nova kartica

Račun kartice/PAN2

12 34 56 78 56 56 * * * * * * * * * 12 34 56 78

OTP 12 da

12 ne

12 spremeniti uporabniško vlogo na računu:
Nova uporabniška vloga (obkrožite): VNAŠALEC
PREGLEDOVALEC FIN. PODATKOV
PODPISNIK (levi, desni, individualni)
12 omogočiti 12 prejemanje e-računov, 12 pošiljanje izdanih e-računov, 12 uvoz in pregled SEPA množičnih plačil, 12 uvoz in pregled SEPA
direktnih obremenitev, 12 pregled ostalih poslov (krediti, depoziti, vrednostni papirji) na naslednjih računih:
12 ponovna nastavitev uporabniškega imena za vstop v DBS PRONET
12 ponovno nastaviti geslo za vstop v DBS PRONET
12 prejeti varnostno kodo PUK (SOPIN) za odklepanje pametne kartice (prilagam obrazec PUKPO–1-DBS)
12 blokirati oz. 12 deblokirati uporabo digitalnega potrdila (blokacija oz. deblokacija velja za vse račune)
12 obnoviti digitalno potrdilo 12 POSTA®CA, 12 HALCOM-CA
12 naročiti novo digitalno potrdilo (prilagam obrazec VPO–1-DBS)
Pri tem želim, da se vsa pooblastila, ki jih imam na predhodnem digitalnem potrdilu za naslednje račune
prenesejo na novo digitalno potrdilo. 12 da 12 ne1
Razlog za naročilo novega digitalnega potrdila (obkrožite): pretečeno digitalno potrdilo, okvara/izguba pametne kartice/USB ključka
12 drugo:
Zakoniti zastopnik s podpisom jamčim za pravilnost podatkov iz tega obrazca in se strinjam s Splošnimi pogoji elektronskega poslovanja.

Kraj in datum:

Podpis zakonitega zastopnika:

Žig
Vsi podatki v tej vlogi so zaupni. Banka se zavezuje, da jih bo varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/2004) in na njegovi
podlagi izdanimi predpisi.

IZPOLNI BANKA:
Izpolni skrbnik računa pravne osebe:
Datum prejema:

78 87 . 87 87 . 87 87 87 78

Spremembo prejel:
(ime in priimek, podpis)

Izpolni skrbnik elektronskega bančništva:
Datum prejema:

78 87 . 87 87 . 87 87 87 78

Prejel in vnesel spremembo:
(ime in priimek, podpis)

1
2

Izpolnite obrazec DBS PRONET – 2.

Vpišite prvih 6 mest in zadnja 4 mesta računa kartice oz. PAN številke, ki se nahaja na hrbtni strani plačilne kartice Activa Maestro

Obr. DBS PRONET– 3 (09/14)
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