AC NLB - Vloga za preklic in/ali ponovno izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila za fiziËne osebe
Izpolni komitent (Polja izpolnite z velikimi tiskanimi Ërkami)
Ime in priimek

(iz potrdila)

DavËna πtevilka
Prosim za izdajo nove referenËne πtevilke za prevzem digitalnega potrdila (poslanega z elektronsko poπto)
(napaËen elektronski naslov, poln poπtni predal, izguba referenËne πtevilke, referenËna πtevilka poslana z elektronsko poπto ni bila prejeta, ...)

Prosim za izdajo novega gesla in referenËne πtevilke za prevzem digitalnega potrdila (poslanega s priporoËeno poπto)
(izguba gesla, geslo poslano s priporoËeno poπto ni bilo prejeto, napaËen naslov, ...)

Prosim za preklic in izdajo novega digitalnega potrdila
(napaka pri prevzemu, okvara raËunalnika, izguba kljuËa /digitalnega potrdila, sum zlorabe digitalnega potrdila, ...)

Prosim za preklic digitalnega potrdila
(prenehanje poslovanja...)

Zaradi spremembe matiËnih podatkov preklicujem staro in naroËam novo kvalificirano digitalno potrdilo.
(sprememba imena, priimka...)
Ime in priimek
E-mail naslov
Naslov stalnega bivaliπËa
Ulica in hiπna πtevilka
Poπtna πtevilka in poπta
Kontaktni naslov

(samo Ëe se ne ujema z nasl. stalnega bivaliπËa)

Ulica in hiπna πtevilka
Poπtna πtevilka in poπta
Strinjam se s pridobitvijo osebnih podatkov iz drugih podatkovnih baz Nove Ljubljanske banke d.d.
S podpisom te vloge jamËim, da so navedeni osebni podatki resniËni in izrecno dovoljujem, da lahko AC NLB preveri pravilnost navedenih podatkov pri
organih RS, ki upravljajo z bazami osebnih podatkov. AC NLB lahko skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Ur. list RS,
πt.: 57-2615/2000) izda kvalificirano digitalno potrdilo le na podlagi pravilnih osebnih podatkov.
Seznanjen sem s Politiko AC NLB - Javni del notranjih pravil AC NLB za kvalificirana digitalna potrdila za fiziËne osebe in jo sprejemam.
Dovoljujem javno objavo podatkov iz kvalificiranega digitalnega potrdila.

V primeru neuspešnega prevzema kvalificiranega digitalnega potrdila soglašam, da lahko na podlagi gesla za preklic, preko tel. številke: (01) 477 20 60,
naroËim preklic in ponovno izdelavo kvalificiranega digitalnega potrdila, vendar samo v roku 60 dni do izdelave kvalificiranega digitalnega potrdila.

Datum

Podpis komitenta

Izpolnjeno vlogo oddajte v katerikoli poslovalnici NLB ali bank banËne skupine NLB.
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana se zavezuje, da bo varovala vse osebne podatke, ki jih bo prejela v zvezi z digitalnim potrdilom, v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS πt. 59/1999) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.Nepravilno in nepopolno izpolnjene vloge bodo zavrnjene.

Izpolni banka
Banka
Poslovalnica
BanËna πtevilka komitenta
Podpis banËnih delavcev:
Podatke na vlogi preveril
Vnos v RK

(ime in priimek)

(ime in priimek)

podpis

datum

podpis

datum

podpis

datum

Podpis pooblaπËene osebe enote
Vnos v SM/AC NLB

(ime in priimek)

Opombe
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Pridræujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne odgovarjamo.

