Uporabnik:
Številka računa:
Poslovna enota:

Vloga za izdajo kreditne kartice Mastercard
I.

Podatki imetnika kartice

Vrsta imetnika kartice:
 uporabnik (osnovna kartica)

 pooblaščenec (dodatna kartica)1

Ime in priimek:
Davčna številka:
Telefon/GSM:

II.

E-pošta:

Podatki o kartici, mesečni limit porabe, naročilo kartice2 :

 Klasik Mastercard

 Zlata Mastercard

Ime in priimek na kartici:
(osnovna kartica)
Ime in priimek na kartici:
(dodatna kartica)
Želeni znesek skupnega mesečnega limita porabe – kartični račun :

EUR

Mesečni limit porabe - kartica:
Imetnik kartičnega računa (osnovna kartica)3

100

Pooblaščenec (dodatna kartica)4

%
%

Ime in priimek:

Prejem kreditne kartice Mastercard in številke PIN
□ priporočena pošta5
□ osebno na bančnem okencu
Prejem mesečnega obvestila o porabi s kreditno kartico Mastercard6:
□ v elektronski obliki preko spletne banke MyNet
□ po pošti7
1

Pooblaščencu je lahko izdana samo enaka vrsta kartice kot je izdana uporabniku.
Največ 22 znakov vključno s presledki
3
Mesečni limit porabe za osnovno kartico je 100%
4
Možni limiti za dodatno kartico: 25%, 50%, 75%, 100%.
5 Banka pošlje pošiljko na naslov, ki je z banko dogovorjen za pošiljanje pošte. Če ta ne obstaja, je pošiljka poslana na stalni naslov imetnika
kartice.
6
Če je imetnik kartičnega računa uporabnik spletne banke MyNet, izpiske prejema v elektronski obliki prek tega kanala. Uporabnik lahko poda
zahtevo, da mu banka enkrat mesečno pošilja obvestilo tudi v papirni obliki.
7
Banka pošilja obvestila o poslovanju s kartico na naslov, ki je z banko dogovorjen za pošiljanje pošte. Če ta ne obstaja, obvestilo pošilja na
stalni naslov imetnika kartice.
2
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III.

Poravnava obveznosti

Dan bremenitve8:

 8.

 18.

 28.

Poravnava obveznosti na podlagi direktne obremenitve v breme transakcijskega računa imetnika osnovne
kartice, številka:
S

IV.

I

5

6

3

5

0

0

Storitev Varnostni SMS (obveščanje o transakcijah, opravljenih s kreditno kartico
Mastercard)9:

Vklop storitve Varnostni SMS:

V.

1

 DA

 NE

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 poslovanja s kreditno kartico Mastercard in se z njimi v celoti
strinjam ter jih sprejemam.
V primeru naročila storitve Varnostni SMS soglašam s Splošnimi pogoji za storitev Varnostni SMS o
opravljenih transakcijah s plačilnimi karticami in dovoljujem, da banka v breme navedenega računa poravna
stroške v zvezi s to storitvijo.
S podpisom tega dokumenta potrjujem svoj interes za sklenitev poslovnega razmerja iz naslova zgoraj
navedenih bančnih storitev.
Hkrati potrjujem mojo seznanjenost, da bo banka na podlagi mojega interesa izvedla vpogled v moje podatke
v sistemu izmenjave informacij (SISBON) za namen ocene moje kreditne sposobnosti v zvezi s sklenitvijo
novega kreditnega posla, in ocene kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla
nastalo za banko, ali je zanjo nastalo v zvezi z izvajanjem takega posla.
Več informacij o sistemu SISBON na spletni strani: www.sisbon.si.
Banko pooblaščam tudi za pridobitev podatkov o moji zadolženosti pri drugih finančnih ustanovah oziroma
osebah.
Ob podpisu vloge sem izvod navedenih pogojev tudi prejel ter z njimi soglašam.
Vsi podatki v tej vlogi so zaupni in banka se zavezuje, da jih bo varovala v skladu z vsakokrat veljavno
zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Seznanjen sem, da 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. Seznanjen sem s Splošnimi informacijami o varstvu osebnih podatkov, v katerih
so podrobneje opredeljeni pojmi varstva osebnih podatkov ter kontaktni podatki banke, preko katerih lahko
uporabnik izvršuje svoje pravice iz naslova varstva osebnih podatkov. Seznanjen sem in soglašam, da bo
banka v primeru, da z menoj ne sklene posla, izbrisala moje osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja
oziroma, ko bo potekel zakonski rok, ki predpisuje dobo hranjenja teh podatkov.

Kraj in datum:
(podpis uporabnika/zakonitega zastopnika)

(podpis imetnika kartice)

8

Dan bremenitve mora biti enak za osnovno in dodatno kartico..
SMS-obvestila o transakcijah opravljenih s kreditno kartico Mastercard banka pošilja na njej zadnjo znano številko mobilnega telefona
imetnika kartice, ki jo je ta sporočil banki.
9
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(Izpolni banka)

Vlogo prevzel:
Datum prevzema:
Podpis:
Odobritev vloge:

 DA, v višini
 NE

EUR (skupni mesečni limit porabe)

Razlog morebitne zavrnitve:
Datum:
Podpis:

KP CMC PT_Obr. 02 (11/2021)

3

