Spremembe za uporabo elektronske banke NLB Proklik
Podjetje:
Bančna številka podjetja:

DŠ/IŠ DDV podjetja:

Ime in priimek zakonitega zastopnika podjetja:
Dodajanje novih računov in sprememb na že vključenih računih podjetja
Dodajamo nov račun

Spreminjamo podatke za že vključen račun*

*V primeru sprememb podatkov na že vključenem računu, se ukinejo vsi do sedaj veljavni podatki in dodelijo novi.

Številka računa

Poslovanje na računu
Dodaj Blokiraj

Število levih
podpisov (najmanj
0, največ 3)

Število desnih
podpisov (najmanj
1, največ 3)

Plačila v domovini
Čezmejna plačila
E-računi - izdaja
Upravljanje den. sredstev
Vrednostni papirji**
Uporaba NLB Proklik WEB
Brisanje računa
Plačila v domovini
Čezmejna plačila
E-računi - izdaja
Upravljanje den. sredstev
Vrednostni papirji**
Uporaba NLB Proklik WEB
Brisanje računa

**Za poslovanje z vrednostnimi papirji ni potrebno določati števila podpisov.

Pooblastila za novo dodane račune (ustrezno označite)
Želimo, da veljajo enaka pooblastila in isti pooblaščenci, kot na že vključenih računih podjetja.
Želimo, da ne veljajo enaka pooblastila ali isti pooblaščenci, kot na že vključenih računih podjetja. Prilagamo obr.
NLB Proklik 3, iz katerega so razvidne spremembe.

Blokiranje, deblokiranje, ukinitev poslovanja podjetja (ustrezno označite)
Blokiranje poslovanja podjetja.

Blokira se poslovanje vseh pooblaščenih oseb podjetja.

Deblokiranje poslovanja podjetja

Deblokira se poslovanje vseh pooblaščenih oseb podjetja.

Ukinitev poslovanja prek NLB Proklika za podjetje.
Izvedba ukinitve

takoj

na dan***:

***Datum ukinitve je lahko določen največ do 30 dni vnaprej od dneva podpisa obrazca NLB Proklik 4a s strani zakonitega zastopnika podjetja.

Z ukinitvijo poslovanja za podjetje ukinite tudi poslovanje za vse pooblaščence podjetja.

Z ukinitvijo vseh pooblastil pooblaščencev dostop do podatkov o poslovanju podjetja (starejši podatki) ne bo več možen.

S podpisom jamčimo, da so navedeni podatki resnični.
Kraj in datum:

Podpis zakonitega zastopnika podjetja: ____________________________

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 4a (februar 2018)
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake ne odgovarjamo.

