VLOGA ZA IZDAJO POSLOVNE KARTICE BA MAESTRO
PODATKI O UPORABNIKU (PODJETJU)
Naziv uporabnika:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Sedež (naslov, kraj):

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Naslov za pošiljanje pošte:

___________________________________________________________________________________________________________________________

Matična številka: ________________________________________ Slovenska davčna št. (tudi za nerezidente):
Številka transakcijskega računa:

_________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

PODATKI O KONTAKTNI OSEBI PRI UPORABNIKU
Ime: ___________________________________________ Priimek:

_______________________________________________________________________________________________

Telefon: ____________________________ Telefaks: ____________________________ E-pošta:
Podpis kontaktne osebe:

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Podajamo vlogo za izdajo poslovne kartice BA Maestro naslednjim osebam, ki so pooblaščene za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem
računu – imetnik kartice:
Ime in priimek

Davčna številka

Datum rojstva

GSM*

Oznaka dnevnega limita
(glejte tabelo spodaj)**

Podpis

* Obvezno izpolniti za nakupovanje preko spleta (storitev 3-D Secure).
**Tabela prikazuje seznam možnih dnevnih limitov (drugačni limiti ali drugačne kombinacije niso možne).
Oznaka limita
O0
F0
E0
D0
C0
A0
B0
H0
Z0
I0

Dnevni limit za dvig gotovine
na bankomatu v EUR
50
420
100
120
150
420
250
420
640
1000

Dnevni limit za nakupe
na POS terminalu v EUR
0
0
500
1000
1000
2000
1300
1200
2100
2000

Imetnik kartice soglaša, da se njegovi podatki lahko uporabljajo, shranjujejo, vključujejo v baze podatkov in računalniško obdelajo za potrebe
poslovanja banke ter za izvajanje zakonskih in pogodbenih obveznosti banke. Banka lahko te podatke posreduje tretjim osebam, to je
matičnim ali sestrskim družbam v okviru bančne skupine UniCredit Group, procesnim centrom, za namen izvajanja zakonskih predpisov,
poenotenja in optimalnega izvajanja bančnih in drugih finančnih storitev ter za namen drugega medsebojnega pogodbenega odnosa, kar
pomeni tudi izvoz teh podatkov izven Republike Slovenije v primeru, če je sedež matične ali sestrske družbe izven Republike Slovenije.

IZJAVA UPORABNIKA

Potrjujem verodostojnost vseh zgoraj navedenih podatkov ter izjavljam, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji vodenja transakcijskih
računov in opravljanja plačilnih storitev za pravne osebe, podjetnike in zasebnike (v nadaljevanju: Splošni pogoji) in da z njimi v celoti
soglašam, ter da sem z njimi seznanil vse zgoraj navedene pooblaščene osebe. Splošni pogoji vsebujejo vse pravice in obveznosti,
ki urejajo poslovanje s poslovno kartico BA Maestro in so dostopni na spletni strani banke (www.unicreditbank.si) in v vseh poslovnih
enotah UniCredit Banka Slovenija d.d.
Kraj in datum: _____________________________________, _______________________
Ime in priimek zakonitega zastopnika/zakonitih zastopnikov:

___________________________________________________________________________________

Žig uporabnika in podpis zakonitega zastopnika/zakonitih zastopnikov:

_______________________________________________________________________

Banka si pridržuje pravico, da brez posebne obrazložitve vlogo zavrne.

IZPOLNI BANKA
Oznaka stranke:

CORP

BC

Ime in priimek pooblaščene osebe banke: _____________________________

Kraj in datum: ____________________________, _____________________

Podpis pooblaščene osebe banke: _____________________________
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