Pooblastilo za uporabo elektronske banke NLB Proklik
Podjetje ______________________________________________________________________________
Bančna številka podjetja ____________________________ DŠ/IŠ DDV podjetja ____________________
Ime in priimek zakonitega zastopnika podjetja ________________________________________________
1. Dodelitev pooblastil pooblaščeni osebi

 Dodajamo novo pooblaščeno osebo

 Spreminjamo pooblastila obstoječi pooblaščeni osebi*

*V primeru spremembe pooblastil obstoječi pooblaščeni osebi, se ukinejo vsa dosedanja veljavna pooblastila in se dodelijo nova.

Ime in priimek pooblaščene osebe __________________________________________________________________
Bančna števila pooblaščene osebe ________________________ DŠ pooblaščene osebe ______________________
Dodeljena pooblastila veljajo za delo z naslednjimi računi:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Vsaka od dodeljenih funkcij mora biti označena z DA ali NE.

1. Administracija  DA  NE
2. Priprava podatkov
3. Podpisovanje*
4. Pošiljanje v banko*
5. Pregledovanje
6. Priprava paketov

Vrednostni papirji  DA  NE

Plačila v domovini
 DA  NE
 DA  NE
 DA  NE
 DA  NE
 DA  NE

Čezmejna plačila
 DA  NE
 DA  NE
 DA  NE
 DA  NE
 DA  NE

E-računi: izdaja
prejem
Datoteke
 DA  NE
 DA  NE
 DA  NE
 DA  NE

 DA  NE
 DA  NE
SEPA DD
 DA  NE
 DA  NE
 DA  NE
 DA  NE

*Pooblastili pod zaporednima številkama 3. Podpisovanje in 4. Pošiljanje v banko imajo lahko le pooblaščene osebe, ki so uradno pooblaščene na
NLB Poslovnem računu podjetja. S pooblastilom 4. Pošiljanje v banko se nalogi elektronsko podpišejo. Za pooblastilo 3. Podpisovanje mora imeti
pooblaščena oseba obvezno določeno tudi vrsto pooblastila za podpisovanje.

Vrsta pooblastila za podpisovanje (obvezno označite)

 Individualni
 Samo levi

 Levi ali desni
 Samo desni

Limit za podpisovanje transakcij (neobvezno)

 dnevni limit

znesek:______________________

Limit določite v EUR zaokroženo na 100 (sto) EUR.

 limit na transakcijo znesek:______________________

2. Naročilo pametne kartice/ključka »Ena za vse« za novo pooblaščeno osebo (obvezno označite eno od možnosti)
 DA, želimo izdelavo pametne kartice/ključka »Ena za vse« (obvezno priložiti zahtevek in krovno naročilnico za Halcom CA)

 NE, uporabljali bomo obstoječo pametno kartico/ključek »Ena za vse« - št. kartice/serijska št. potrdila ali ključka**
________________________________________________________
izdelano za podjetje________________________________________
**Št. kartice ali ključka oz. serijska številka potrdila je obvezen podatek. Če ta ob oddaji vloge še ni znan, je obvezno potrebno vpisati ime podjetja,
za katero je/bo kartica/ključek »Ena za vse« izdelan(a).

Podpis zakonitega zastopnika podjetja , ki je lastnik pametne kartice/ključka »Ena za vse« ***
_____________________________________________________________
***V primeru, da zakoniti zastopnik podjetja, ki je lastnik kartice/ključka »Ena za vse«, kartico/ključek prekliče, z dnem preklica kartice/ključka ni
mogoče več uporabljati, kar velja tudi za ostala podjetja, ki so pooblaščeni osebi dovolila uporabo. Podjetje, ki želi, da pooblaščena oseba še naprej
posluje z NLB Proklikom, mora v tem primeru naročiti novo kartico/ključek.

Obr.: NLB Proklik 3 (marec 2016) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake ne odgovarjamo.

3. Navodila za namestitev NLB Proklika za novega pooblaščenca v elektronski obliki
 DA, želimo jih prejeti na elektronski naslov: ___________________________________________________________________
(navedite službeni elektronski naslov pooblaščenca)

 NE, navodil ne potrebujemo, ker NLB Proklik že uporabljamo za drugo podjetje.

S podpisom jamčimo, da so navedeni podatki resnični.
Podpis pooblaščene osebe podjetja_________________________________
Podpis zakonitega zastopnika podjetja_______________________________
Kraj in datum:______________________
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.
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