Uporabnik:
Številka računa:
Poslovna enota/Poslovalnica:

Vloga za izdajo plačilne kartice Activa MasterCard
I. Podatki imetnika kartice
Vrsta imetnika kartice:

 uporabnik

 pooblaščenec

 zakoniti zastopnik

Ime in priimek:
Ime in priimek na kartici:

Naslov stalnega bivališča:
(ulica, hišna številka, poštna številka in kraj)

Naslov za pošiljanje

izpiskov1:
(ulica, hišna številka, poštna številka in kraj)

Davčna številka:

Datum rojstva:
(dan, mesec, leto)

Telefon/GSM:

E-pošta:

II. Vrsta kartice, mesečni limit porabe, naročilo kartice in generatorja enkratnih gesel:
Naročam plačilno kartico Activa MasterCard:

 modro

 zlato

Naročam generator enkratnega gesla za varne spletne nakupe - Mastercard SecureCode:
 DA

 NE

Želen znesek mesečnega limita porabe:

EUR

Novo razmerje posameznih mesečnih limitov znotraj skupnega mesečnega limita porabe 2:
Imetnik računa:

EUR

Pooblaščenec:

EUR

Ime in priimek:

Zakoniti zastopnik:

EUR

Ime in priimek:

Skupni mesečni limit porabe:

EUR

Plačilno kartico Activa MasterCard želim prejeti na podlagi:
 rednega naročila v roku 11-ih delovnih dni

 izrednega naročila v roku 5-ih delovnih dni3

Dostava kartice in generatorja enkratnega gesla za varne spletne nakupe – MasterCard SecureCode:
 Priporočena pošta:
(vpišete, če je naslov različen od stalnega bivališča)

 Prevzem v Poslovni enoti/Poslovalnici:
Izpolni se le v primeru, da je naslov za pošiljanje izpiskov drugačen od naslova stalnega bivališča.
Izpolni se le v primeru, da je novi imetnik kartice pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.
3
Istočasno pooblaščam banko, da stroške izrednega naročila poravna v breme navedenega transakcijskega računa.
1
2
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Poravnavanje obveznosti
 8.

Dan bremenitve4:

 18.

 28.

Za poravnavo obveznosti na podlagi direktne obremenitve z uporabnikovega transakcijskega računa, številka

S

I

5

6

3

5

0

0

1

odprt pri BKS Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana.

III. Storitev Varnostni SMS*:
 DA

Vklop storitve Varnostni SMS:

 NE

GSM številka za prejemanje SMS obvestil:
*Varnostni SMS o transakcijah opravljenih s plačilno kartico Activa MasterCard.

IV. Izjava
Imetnik kartice izjavljam, da sem na Vlogi za izdajo plačilne kartice Activa MasterCard (v nadaljevanju: vloga)
navedel resnične podatke, 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.
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.
Ob podpisu vloge sem izvod navedenih pogojev tudi prejel ter z njimi soglašam. Obenem pooblaščam banko,
da v mojem imenu in v sklopu moje letne članarine sklene zavarovanje v skladu z navedenimi zavarovalnimi
pogoji.
Kot uporabnik izjavljam, da se strinjam z novo postavljenim razmerjem posameznih mesečnih limitov znotraj
skupnega mesečnega limita porabe, v kolikor je novi imetnik kartice pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.

(kraj in datum)

(podpis uporabnika/zakonitega zastopnika)

(podpis imetnika kartice)

Izpolnjeno vlogo lahko oddate v banki ali pošljite na naslov: BKS Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska
cesta 161, 1102 Ljubljana.

4 V primeru, da je novi imetnik kartice pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, je dan bremenitve isti, kot je naveden v originalni vlogi imetnika računa.

KP – Obr. 01 (02/2018)

2

(Izpolni banka)

Vlogo prevzel:
Datum prevzema:
Podpis:
Odobritev vloge:

 DA, v višini
 NE

EUR (skupni mesečni limit porabe)

Razlog morebitne zavrnitve:
Datum:
Podpis:
Zahteva za naročilo plačilne kartice Activa MasterCard oddana:
Datum:
Podpis:

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

Vnos storitve Varnostni SMS v aplikacijo:
Datum:
Podpis:
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