
VLOGA ZA POSLOVANJE S SPLETNO BANKO DH-POSLOVNI
Izpolnjeno vlogo odda zakoniti zastopnik osebno v poslovalnici Delavske hranilnice. 
Pri oddaji vloge se identificira z veljavnim osebnim dokumentom (osebno izkaznico ali potnim listom).

PODATKI O PRAVNI OSEBI:   

Naziv pravne osebe:                                                                                          Kratko ime:                                                        

Naslov in pošta:                                                                                                                                                                        

Matična številka:                                                                                              Davčna štev:             

Transakcijski račun:                      

Naslov za prejemanje pošte:                                                                                                                                                       

PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU:                                 
(odgovorna oseba pravne osebe)

Zakoniti zastopnik:                                                               Del. mesto:                                             

Telefonska številka:                                       E-naslov:                            

Številka oseb. dokumenta:                                        Veljavnost do:                                   

PODATKI O UPORABNIKU SPLETNE BANKE:  

Ime:         Priimek:                    

Naslov stalnega bivališča:        

EMŠO:            Davčna štev: 

Telefonska številka:     E-naslov:    

Številka oseb. dokumenta:     Veljavnost do:    

Kraj in datum:     Podpis:      

POOBLASTILO UPORABNIKA ZA UPORABO SPLETNE BANKE:
Zakoniti zastopnik dovoljuje:   Vnos in pregled nalogov  Podpis nalogov (vnos, pregled, izvršitev plačila)                                                       

DIGITALNO POTRDILO ZA DOSTOP DO SPLETNE BANKE:

a) Imam digitalno potrdilo za pravno osebo na pametni kartici ali ključku

 Tip potrdila:  POŠTA®CA    HALCOM-CA   SIGEN-CA   

b) Sem samostojni podjetnik in imam digitalno potrdilo za fizično osebo na pametni kartici ali ključku

 Tip potrdila:   POŠTA®CA    HALCOM-CA   SIGEN-CA     

c)  Še nimam digitalnega potrdila na pametnem ključku ali kartici  

Naročam digitalno potrdilo POŠTA®CA za pravne osebe. Geslo za preklic potrdila (6-12 znakov):                                                       
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Obr.: DH-POSLOVNI 01  
Vloga za poslovanje s spletno banko DH-POSLOVNI



IZPOLNI DELAVSKA HRANILNICA

Vlogo prevzel:

Ime:    Priimek:   

Kraj in datum:    Podpis:       

Vlogo odobril / zavrnil:

   Odobreno                              Zavrnjeno   

Ime:    Priimek:   

Kraj in datum:    Podpis:       

Vstop v spletno banko aktiviral / podatki o potrdilu: 

Ime:    Priimek:   

Kraj in datum:    Podpis:       

ID uporabnika:   Št. potrdila:   

Čitalnik kartic: Posredoval                 Ne potrebuje Opombe:      

Obr.: Dh-Poslovni 01 - Vloga za poslovanje s spletno banko Dh-Poslovni

Vloga vsebuje vse podatke o pravni osebi in uporabniku, ki so potrebni za izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila za pravne osebe. Javno bodo objavljeni le tisti 
podatki, ki so vsebovani v samem potrdilu, v skladu s Politiko overitelja POŠTA®CA za kvalificirana digitalna potrdila za pravne osebe. Politika je objavljena na 
spletu na strani http://postarca.posta.si/dokumenti. Vsi ostali podatki, ki niso vsebovani v potrdilu ter posledično niso javno objavljeni, bodo varovani kot strogo 
zaupni in ne bodo uporabljeni v druge nedogovorjene namene. 

Zakoniti zastopnik in uporabnik s svojim podpisom jamčiva, da sva seznanjena in da se strinjava z določili iz veljavne Politike POŠTA®CA za pravne osebe. Zakoniti 
zastopnik s svojim podpisom jamčim za resničnost podatkov iz tega zahtevka in se obvezujem, da bom takoj sporočil vsako spremembo podatkov, ki bi vplivala 
na veljavnost potrdila ali pooblastilo uporabnika za uporabo spletne banke Dh-Poslovni. S podpisom soglašam, da overitelj POŠTA®CA obdeluje, preverja in 
usklajuje z DURS-om, uporablja in trajno shranjuje podatke iz tega zahtevka v skladu z Zakonom o Elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - uradno 
prečiščeno besedilo (Ur.l.RS 98/2004) in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS 86/2004), za namene elektronskega poslovanja v skladu z 
veljavno Politiko overitelja POŠTA®CA. Seznanjen sem, da me bo v primeru preklica že naročenega potrdila, hranilnica bremenila za nadomestilo po veljavni tarifi. 

S svojim podpisom jamčim, da so navedeni podatki resnični in da sem seznanjen s Splošnimi pogoji za poslovanje s spletno banko DH-
Poslovni ter jih v celoti sprejemam.

V                                                                                        datum:                                           Podpis 
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