Naročilo na storitev SMS-Alarm za NLB Proklik
Podjetje:
Bančna številka podjetja:

DŠ/IŠ DDV podjetja:

Ime in priimek zakonitega zastopnika podjetja:
Dodelitev storitve SMS-Alarm o plačilih prek NLB Proklika pooblaščeni osebi

Storitev lahko uporabljajo pooblaščene osebe, ki so uradno pooblaščene na NLB Poslovnem računu in imajo v NLB Prokliku dodeljeno
pooblastilo za »Podpisovanje« in »Pošiljanje v banko«. Posamezna pooblaščena oseba lahko za prejemanje SMS-Alarma ob plačilih
prek NLB Proklika za različne račune določi različno mobilno številko.
Pošiljanje SMS-Alarma na mobilno številko tujega operaterja je namenjeno pooblaščencem, ki z NLB Proklikom poslujejo v tujini.

Otvoritev
Ime in priimek
pooblaščene osebe
in DŠ

Številka NLB Poslovnega
računa

Številka mobilnega telefona

SI56 02

+386

SI56 02

+386

SI56 02

+386

operater (dve mesti) številka mobilnega
telefona (šest mest)

Podpis pooblaščene osebe

Številka mobilnega telefona
tujega operaterja + koda države (3
mesta) operater (dve mesti) številka
mobilnega telefona (osem mest)

SI56 02

+

SI56 02
Sprememba
Ime in priimek
pooblaščene osebe
in DŠ

+

Ukinitev
Številka NLB Poslovnega
računa

Številka mobilnega telefona

SI56 02

+386

SI56 02

+386

SI56 02

+386

operater (dve mesti) številka mobilnega
telefona (šest mest)

Podpis pooblaščene osebe

Številka mobilnega telefona
tujega operaterja + koda države (3
mesta) operater (dve mesti) številka
mobilnega telefona (osem mest)

SI56 02

+

SI56 02

+

Izjava zakonitega zastopnika
Izjavljam, da sem seznanjen/a s Splošnimi pogoji za uporabo elektronske banke NLB Proklik, ki vključujejo pogoje
uporabe storitve »SMS-Alarm ob plačilih prek NLB Proklika«.
Izjavljam, da soglašam z zbiranjem, obdelovanjem in posredovanjem vseh zbranih podatkov v zvezi in v namen
izvrševanja te storitve podjetju, ki vrši distribucijo podatkov.
S podpisom jamčim, 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 5 (februar 2018)
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake ne odgovarjamo.

