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Vloga za poslovanje s spletno banko Dh-Poslovni-HAL

Vloga za poslovanje s spletno banko Dh-Poslovni-HAL
Izpolnjeno vlogo odda zakoniti zastopnik osebno v poslovalnici Delavske hranilnice.

Pri oddaji vloge se identifi cira z veljavnim osebnim dokumentom (osebno izkaznico ali potnim listom).

Podatki o zakonitem zastopniku:

Ime in priimek:

EMŠO:          Davčna številka:

Številka osebnega dokumenta:       Veljavnost do:

Telefon/GSM:         E-naslov:

Podatki o storitvi:
Različica: PERSONAL (enouporabniška)  CORPORATE (večuporabniška s skupno bazo)  B2B (velika podjetja)

Jezik:  slovenščina  angleščina

Podpisovanje:

 samostojno

 kolektivno (možno je največ 3 levi in 3 desni): št. levih podpisnikov:   št. desnih podpisnikov:

Za uporabo Dh-Poslovni-HAL je potrebno imeti kvalifi cirano digitalno potrdilo Halcom-CA na pametni kartici ali USB ključku, ki ga lahko naročite pri certifi katski 

agenciji Halcom CA na njihovi spletni strani www.halcom-ca.si ali z oddajo krovne naročilnice in zahtevka za pridobitev digitalnega potrdila Halcom-CA v poslovalnici 

hranilnice.

S podpisom te vloge potrjujem, da sem seznanjen/-a z določili splošnih pogojev Dh-Poslovni-HAL, jih razumem, z njimi v celoti soglašam in jih sprejemam. Ta vloga 

ima skupaj z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji za uporabo spletne banke Dh-Poslovni-HAL naravo pogodbe. Hkrati s podpisom potrjujem tudi seznanjenost z 

vsakokratno veljavno tarifo Delavske hranilnice d. d. Ljubljana.

Kraj in datum:     ,
              Podpis zakonitega zastopnika in žig

Izpolni banka:

Vlogo prevzel in zakonitega zastopnika identifi ciral:  Spletno banko za pravno osebo aktiviral:   Aktivacijo pregledal in potrdil:

Ime in priimek:      Ime in priimek:      Ime in priimek:
   Tiskane črke     Tiskane črke               Tiskane črke

Podpis in žig:      Podpis:      Podpis:

Datum:       Datum:      Datum:

Podatki o pravni osebi:

Naziv:

Naslov in pošta:

Matična številka:         Davčna številka:

Št. transakcijskega računa: S I 5 6 6 1 0 0
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