Vloga za uporabo elektronske banke NLB Proklik

Podjetje: ______________________________________________________________________________________________________________________
DŠ/IŠ DDV podjetje: ______________________________________________________ Bančna številka podjetja: _________________________________
										

(Izpolni banka)

Zakoniti zastopnik podjetja: _______________________________________________ Bančna številka zak. zastopnika __________________________
											 (Izpolni banka)

Kontaktni naslov za obveščanje: ___________________________________________________________________________________________________
			 (Vpišite elektronski naslov podjetja/kontaktne osebe za obveščanje v primeru težav pri delovanju NLB Proklika)
Namestitvena zgoščenka za prvo namestitev elektronske banke NLB Proklik (ustrezno označite):

£

DA, želimo jo prejeti

								

£

£

na sedež podjetja

£

na naslov ___________________________________________________
(naslov za pošiljanje vpišite le v primeru, da se ta razlikuje od sedeža podjetja)

NE, ne želimo je prejeti, ker NLB Proklik uporabljamo že za drugo podjetje.

1. Kanali za poslovanje (ustrezno označite):
NLB Proklik bomo uporabljali za:		

Plačila v domovini			

£

DA		

£

NE

£

DA		

£

NE

£

DA		

£

NE

					Čezmejna plačila			
					Upravljanje denarnih sredstev (ICM)
					(Za delo prek ICM potrebujete posebno pogodbo.)

2. Vključitev računov za poslovanje podjetja in določitev števila podpisov za izvajanje plačilnih storitev
Številka računa

Število levih podpisov
(najmanj 0, največ 3)

Število desnih podpisov
(najmanj 1, največ 3)

Poslovanje prek NLB
Proklik WEB

____________________________________________________

________________________

_______________________

£

DA

£

NE

____________________________________________________

________________________

_______________________

£

DA

£

NE

____________________________________________________

________________________

_______________________

£

DA

£

NE

S podpisom jamčimo, da so navedeni podatki resnični in da smo seznanjeni s Splošnimi pogoji za uporabo elektronske banke NLB Proklik, ki jih
sprejemamo.
Datum _________________________________		

Podpis zakonitega zastopnika podjetja ____________________________________

Obvezno nadaljujemo z obrazcem NLB Proklik 3.

Nova Ljubljanska banka d.d. se zavezuje, da bo varovala vse osebne podatke, ki jih bo prejela v zvezi s poslovanjem NLB Proklika, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.L. RS št. 59/1999)
in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
Obr.: NLB Proklik - 2 (September 2012) Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Pridržujemo si pravico do sprememb: Za napake ne odgovarjamo.

