Uporabnik*
(*v besedilu uporabljena moška spolna slovnična oblika velja za moški in ženski spol)

Številka računa:
BKS Bank AG, Bančna podružnica, Poslovna enota / Poslovalnica:
(v nadaljevanju: banka)

Vloga za odprtje, vodenje ali spremembo transakcijskega računa potrošnika
□ odprtje

□ sprememba iz :

v:

Vrsta transakcijskega računa:

□ Premium plus račun

□ Premium račun

□ Klasik račun

□ Senior račun

□ Osnovni račun

□ Nerezidentni račun

□ Premium plus paket

□ Premium paket

□ Klasik paket

□ Senior paket

□ Osnovni paket

Račun odpiram:

□ v svojem imenu

Vrsta paketnega računa:

□ kot zakoniti zastopnik

Podatki uporabnika:
Ime in priimek:
Naslov stalnega bivališča:
(ulica, hišna številka, poštna številka in kraj)

Datum rojstva:

Davčna številka (Slovenija):

Telefon / GSM:

E-pošta:

Izpolni samo nerezident – tuja davčna številka:
Podatki o zakonitem zastopniku:
Ime in priimek:
Naslov stalnega bivališča:
(ulica, hišna številka, poštna številka in kraj)

Datum rojstva:

Davčna številka (Slovenija):

Telefon / GSM:

E-pošta:

Izpolni samo nerezident – tuja davčna številka:
Razlog za odpiranje računa:

□ prejemanje plače

□ prejemanje pokojnine

□ prejemanje štipendije

□ prejemanje najemnine

□ honorarna dejavnost

□ finančne naložbe

□ drugo (navedi)
Status uporabnika:

□ zaposlen

□ nezaposlen

□ upokojen

□ dijak

□ študent

□ tujec

□ drugo (navedi):
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□ samozaposlen

Valuta transakcijskega računa
Želim poslovati še v naslednjih
valutah:

□ USD

□ CHF

□ GBP

□ drugo

Za račune in paketne račune, kjer je omogočen redni (osnovni) limit:
Redni (osnovni) limit:

□ želim

□ ne želim

Način prejemanja izpiskov:

□ v papirni obliki
□ po pošti na naslov
(vpišite, če je naslov različen od navedenega stalnega bivališča)

□ osebno na bančnem okencu
□ na elektronski način preko spletne banke MyNet
Ostale storitve na računu oziroma v paketu:
A) Plačilna kartica Activa MasterCard
I. Podatki imetnika kartice:

□ uporabnik

□ pooblaščenec

□ zakoniti zastopnik

Ime in priimek na kartici:
II. Vrsta kartice, mesečni limit porabe, naročilo kartice in generatorja enkratnih gesel:

□ modro

Plačilna kartica Activa MasterCard:

□ zlato
EUR

Željeni znesek mesečnega limita porabe:

Novo razmerje posameznih mesečnih limitov znotraj skupnega mesečnega limita porabe:1
Imetnik računa:

EUR

Pooblaščenec:

EUR

Ime in priimek:

Zakoniti zastopnik:

EUR

Ime in priimek

Skupni mesečni limit porabe:

EUR

III. Zavarovanje zlorabe kartice:

□ DA

□ NE

IV. Poravnava obveznosti:
Poravnavanje obveznosti:
Dan bremenitve:2

□ 8.

□ 18.

□ 28.

B) Storitev Varnostni SMS (obveščanje o transakcijah, opravljenih s plačilno kartico)
Vklop storitve Varnostni SMS:
Kartica Activa Maestro

□ DA

□ NE

Kartica Activa MasterCard

□ DA

□ NE

C) Generator enkratnega gesla za varne spletne nakupe – MasterCard
SecureCode
1

□ DA

□ NE

Izpolni se le v primeru, da je nov imetnik kartice pooblaščenec ali zakoniti zastopnik
V primeru, da je novi imetnik kartice pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, je dan bremenitve isti, kot je naveden v vlogi
imetnika računa
21

TRR PT – obr. 23 (9/2019)

D) Spletna banka MyNet
□ mobilni žeton

Prijava:

□ generator enkratnih gesel
Transakcijski računi:
S

I

5

6

3

5

0

0

1

□ Imetnik*

S

I

5

6

3

5

0

0

1

□ Imetnik

S

I

5

6

3

5

0

0

1

□ Pooblaščenec

S

I

5

6

3

5

0

0

1

□ Pooblaščenec

* papirni izpiski po pošti:

□ DA

□ NE

V spletni banki MyNet vam bo omogočen dostop do vaših ostalih računov in tistih, za katere
ste v banki pooblaščeni.
Generator enkratnih gesel:

□ DA

□ NE

Način prevzema elementov prepoznave:

□ po pošti na naslov
(vpišite, če je naslov različen od navedenega stalnega bivališča)

□ osebno na bančnem okencu
E) Prejem kartic, izpiskov MasterCard in elementov prepoznave (generator enkratnih gesel)
Plačilno kartico Activa MasterCard in mesečne izpiske želim prejeti na podlagi:

□ rednega naročila v roku 11-ih delovnih dni

□ izrednega naročila v roku 5-ih delovnih dni3

Dostava kartic in generatorja enkratnega gesla za varne spletne nakupe - MasterCard SecureCode

□ priporočena pošta:
(vpišite, če je naslov različen od navedenega stalnega bivališča)

□ osebno na bančnem okencu
3)

Istočasno pooblaščam banko, da stroške izrednega naročila kartice poravna v breme navedenega transakcijskega računa

Izjava:
S svojim podpisom na tej vlogi jamčim, da so navedeni podatki v vlogi resnični in točni.
Izjavljam, da sem bil pred oddajo vloge seznanjen s Splošnimi pogoji za opravljanje plačilnih storitev prek
transakcijskih računov potrošnikov in se z njimi v celoti strinjam ter jih sprejemam. Prav tako izjavljam, da tega
računa ne bom uporabljal za poslovne namene.
V primeru naročila storitve Varnostni SMS soglašam tudi s Splošnimi pogoji za storitev Varnostni SMS o
opravljenih transakcijah s plačilno kartico Activa Maestro in dovoljujem, da banka v breme navedenega računa
poravna stroške v zvezi s to storitvijo.
V primeru naročila plačilne kartice Activa MasterCard Izjavljam, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja
s plačilno kartico Activa MasterCard, s Posebnimi pogoji za zavarovanje imetnika kartice in s Splošnimi pogoji za
kolektivno nezgodno zavarovanje imetnikov plačilnih kartic ter da se z njimi v celoti strinjam. Obenem pooblaščam
banko, da v mojem imenu in v sklopu moje letne članarine, sklene zavarovanje v skladu z navedenimi
zavarovalnimi pogoji. Prav tako izjavljam, da se strinjam z novo postavljenim razmerjem posameznih mesečnih
limitov znotraj skupnega mesečnega limita porabe, če je novi imetnik kartice pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.
V primeru naročila storitve Varnostni SMS soglašam tudi s Splošnimi pogoji za storitev Varnostni SMS o
opravljenih transakcijah s plačilno kartico Activa MasterCard in dovoljujem, da banka v breme navedenega računa
poravna stroške v zvezi s to storitvijo.
V primeru naročila generatorja enkratnega gesla za varne spletne nakupe – MasterCard SecureCode dovoljujem,
da banka v breme navedenega računa poravna stroške v zvezi s to storitvijo.
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S podpisom te vloge tudi izjavljam, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji za poslovanje s spletno banko za
potrošnike in se z njimi v celoti strinjam. Prav tako se strinjam, da banka z veljavno Tarifo banke v breme mojega
transakcijskega računa v banki poravnava vse stroške in tekoče obveznosti v zvezi z uporabo MyNet.
Izjavljam, da sem se pred podpisom te vloge seznanil z vsemi navedenimi splošnimi pogoji, da jih razumem in se
z njimi strinjam ter jih sprejemam. Prav tako izjavljam, da sem ob podpisu te vloge zgoraj omenjene splošne
pogoje tudi prejel na trajnem nosilcu podatkov.
Varstvo osebnih podatkov:
□ Dovoljujem, da mi banka pošilja splošna obvestila.
Izjavljam, da so v tej vlogi navedeni podatki resnični in zanje odgovarjam.
Izrecno dovoljujem, da banka vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje moje osebne podatke tudi v
primeru, če z menoj ne sklene posla in sicer najdlje za obdobje enega leta. Obenem se izrecno strinjam, da v
primeru, če z banko ne sklenem posla, le-ta najpozneje po enem letu nadzorovano uniči vso dokumentacijo, ki
vsebuje moje osebne podatke. Seznanjen sem, da v tem primeru banka mojih osebnih podatkov ne bo na kakršni
koli podlagi posredovala tretji osebi in da bo moje osebne podatke obdelovala zgolj v okviru zakonitih namenov
njihovega zbiranja. Vsi podatki v tej vlogi so zaupni in banka se zavezuje, da jih bo varovala v skladu z veljavnimi
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Kraj in datum:

(podpis uporabnika/zakonitega zastopnika)

(podpis uporabnika)

PODPIS PREVERJEN:
Datum:

Podpis:

Priloga:
KYC – Izjava fizične osebe – Obr. – KYC-FO (05/2017)
Identifikacijski obrazec – Obr. – Identifikacijski FO (01/2016)
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Izpolni banka:
Vlogo prevzel in opravil identifikacijo:
Datum prevzema vloge:

Podpis prevzemnika vloge:

Odobritev vloge:

□ odobreno

Odprtje računa:

□ zavrnjeno

Razlog zavrnitve vloge:

□ odobreno

MasterCard:

V višini

EUR (skupni mesečni limi porabe)

□ zavrnjeno
Vlogo odobril:
Ime in priimek

Podpis

Plačilna kartica ACTIVA MAESTRO
Vnos storitve Varnostni SMS v aplikacijo:
Datum:

Podpis:

Plačilna kartica MASTERCARD
Zahteva oddana dne:

Podpis:

Vnos storitve Varnostni SMS v aplikacijo:
Datum:

Podpis:

Izdaja generatorja enkratnih gesel za varne spletne nakupe – MasterCard SecureCode:
Datum:

Podpis:

Spletna banka MyNet in mobilna aplikacija mBanka
Vlogo prevzel:

Datum:

Podpis:

Aktiviral:

Datum:

Podpis:

Kontroliral:

Datum:

Podpis:
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