Vloga za vklop, spremembo ali ukinitev storitve e-račun
1. Podatki o komitentu, uporabniku transakcijskih računov:
Davčna številka:

2. Naročamo:
vklop storitve e-račun*

spremembo storitve e-račun

ukinitev storitve e-račun

Opomba:* Stroški vklopa in uporabe storitve so objavljeni na spletni strani banke v vsakokratni veljavni tarifi banke.

3. Podatki o računih:
Številka transakcijskega računa
(v IBAN obliki)

Za navedeni TRR bomo uporabljali sledeče funkcionalnosti e-račun
pošiljanje e-računov

prejemanje e-računov in
E-prijav/odjav*

Opomba:* E-prijava/odjava je elektronska prijava/odjava na prejem e-računov, ki jo izpolni ter pošlje izdajatelju uporabnik preko
elektronske/spletne banke na svoji banki. Izdajatelj, ki želi spremljati in omogočati e-prijave/odjave mora označiti »Prejemanje eračunov in E-prijav/odjav«. Prejem e-računov bo s tem za vas tudi omogočen, kar pa ne pomeni, da boste s tem istočasno postali
prejemnik e-računov. Tudi vi se boste morali za prejem e-računov prijaviti k drugim izdajateljem.

4. Podatki o pooblaščencih in njihovih kvalificiranih digitalnih potrdilih izdajatelja Halcom CA (v
nadaljevanju certifikati), za katere bo vključena funkcionalnost e-račun:
Naročamo

Ime in priimek:

prijava

blokada

prijava

blokada

prijava

blokada

prijava

blokada

prijava

blokada

Davčna
številka:

Serijska št.
certifikata*:

*Opozorilo: Dokumentu obvezno priložite podpisano Potrdilo o istovetnosti digitalnega potrdila.
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5. Podatki za prijavo na E-račune preko elektronske/spletne banke (samo za izdajatelje, ki prejemajo Eprijave/odjave)*
Obvezno polje so splošni pogoji. Ostala polja so opcijska, v primeru, da jih potrebujete

Ime reference:
Ref. vam služi za prepoznavo stranke
Opis reference
(do 250 znakov):
Opišite referenco, kje jo stranka najde,
kaj mora vpisati pod referenco
Spletna povezava do dodatnega opisa:
V kolikor imate spletno stran z dodatnim
poljubnim opisom in želite, da ima
uporabnik možnost klikniti na vašo
spletno stran
Splošni pogoji izdajatelja
(do 350 znakov):
Definirajte splošne pogoje, katere bo
vaša stranka potrdila pri potrditvi eprijave/odjave
URL izdajatelja:
V kolikor želite , da ima uporabnik
možnost klikniti na vašo spletno stran:
*Podatki, ki jih poljubno določi izdajatelj in so namenjeni njegovim strankam za elektronsko prijavo/odjavo na e-račun
preko elektronske/spletne banke. Podatki bodo vidni v registru izdajateljev. Primer izpolnjene točke 5. je na voljo na
http://www.unicreditbank.si/sl/Pravne_osebe/Elektronsko_bancnistvo/E-racun/E-prijava.
6. Kontaktna oseba
Ime in Priimek

Telefon

E-mail

* Prosimo vas, da določite osebo, ki bo skrbela za stik med vašim podjetjem in banko v zvezi s podporo delovanja
sistema E-račun.

Kraj in datum:

Izpolni banka:
Identiteto zakonitega zastopnika
in podatke na dokumentih preveril:

Ime in priimek
zakonitega zastopnika:

Podpis zakonitega zastopnika in
žig:

Ime in priimek:
BRANKA ČIČ

Podpis in datum:
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