Vloga za uporabo spletne banke MyNet in mobilne aplikacije mBanka
 Prijava

 Sprememba:

 Mobilni žeton1
 Generator enkratnih gesel

 Odjava

 Naročilo mobilnega žetona:
2
 Zamenjava obstoječega
3
 Naročilo dodatnega
 Zamenjava generatorja enkratnih gesel
 Naročilo uporabniškega imena

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

Transakcijski računi:
S I

5 6

3 5 0 0

1

S I

5 6

3 5 0 0

1

4

 Ne želim prejemati
izpiskov po pošti

 Imetnik

 Ne želim prejemati
izpiskov po pošti

 Imetnik

V spletni banki MyNet vam bo omogočen tudi dostop do vaših ostalih računov in tistih, za katere
ste v banki pooblaščeni.
Prevzem:
Mobilni žeton 5





v spletno banko MyNet (le za obstoječe uporabnike)
osebno na bančnem okencu
po pošti na naslov:
(naslov različen od stalnega bivališča)

Generator enkratnih gesel 6




osebno na bančnem okencu
po pošti na naslov:
(naslov različen od stalnega bivališča)

S podpisom jamčim, da so navedeni podatki resnični in točni in da sem seznanjen s Splošni pogoji uporabe spletne
banke MyNet in mobilne aplikacije mBanka ter s Splošnimi informacijami o varstvu osebnih podatkov, jih razumem in se
z njimi v celoti strinjam.
Prav tako se strinjam, da banka skladno z veljavno Tarifo banke, v breme mojega transakcijskega računa v banki
poravnava vse stroške in tekoče obveznosti v zvezi z uporabo MyNet.

Kraj in datum:

Podpis uporabnika:

Izjava ob odjavi:
S podpisom potrjujem, da ne želim več opravljati poslovanja s spletno banko MyNet.
Vzrok:
Kraj in datum:

Podpis uporabnika:

1 Omogoča uporabo mobilne aplikacije mBanka za dostop do mobilne in spletne banke.
2 Izdan bo nov mobilni žeton in stari ukinjen.
3 Izdan bo dodatni mobilni žeton za uporabo na dodatni napravi.
4 Obvezen vnos transakcijskega računa uporabnika v breme katerega bodo poravnani stroški uporabe spletne banke MyNet.
5 Po izbrani poti boste prejeli uporabniško ime in registracijsko kodo, aktivacijska koda pa bo poslana na vašo mobilno telefonsko številko s sporočilom SMS.
6 Po izbrani poti boste prejeli uporabniško ime, generator enkratnih gesel in inicialno številko PIN.
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Izpolni banka

Prevzel vlogo in
opravil identifikacijo:

Datum:

Podpis:

