
VLOGA ZA IZDAJO POSLOVNE KARTICE MAESTRO
Z VARNOSTNIM SMS SPOROČILOM
To je debetna kartica poslovnega računa za dvigovanje gotovine na bankomatih in plačevanje na prodajnih mestih, 
opremljenih z nalepko BA/Maestro, v okviru razpoložljivega stanja na računu. Za nadzor nad porabo z vašo kartico boste ob 
vsaki transakciji prejeli varnostno SMS sporočilo.

PODATKI O UPORABNIKU

Naziv uporabnika:  

Sedež (naslov, kraj):  

Matična številka:                                                             Davčna številka:                                     

Številka poslovnega računa:  

PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU UPORABNIKA

Ime:                                               Priimek:                                                          Telefon:                                      

Faks:                                              E-pošta:                                                               

Naročamo izdajo poslovne kartice Maestro z varnostnim SMS sporočilom naslednjim osebam – imetnikom kartice, ki so 
pooblaščene za razpolaganje s sredstvi na poslovnem računu:

Ime in priimek Davčna številka GSM številka* Oznaka limita** Podpis

  * za naročanje na storitev SMS obveščanje o opravljenih transakcijah s kartico. Mesečno nadomestilo za varnostno SMS obveščanje  
znaša 1,00 EUR. V kolikor SMS sporočil ne želite prejemati, pustite polje prazno.

** Tabela prikazuje seznam možnih dnevnih limitov (drugačne višine limitov niso možne):

Oznaka Ime Na bankomatu Na POS terminalu
B0 OSNOVNI LIMIT 500,00 € 1.500,00 €
B1 SREDNJI LIMIT 600,00 € 2.000,00 €
B2 VIŠJI LIMIT 800,00 € 3.000,00 €
B3 NAJVIŠJI LIMIT 1.500,00 € neomejeno

Odgovorna oseba uporabnika in zgoraj podpisani imetniki kartic izjavljamo, da so na vlogi navedeni podatki resnični ter 
v celoti soglašamo s Splošnimi pogoji poslovanja s poslovno kartico MAESTRO, ki vsebujejo vse pravice in obveznosti, ki 
urejajo poslovanje s poslovno kartico Maestro in so dostopni na spletni strani hranilnice www.delavska-hranilnica.si in v 
vseh njenih poslovalnicah.
Hranilnica si pridržuje pravico, da vlogo za izdajo poslovne kartice zavrne brez posebne obrazložitve.

Kraj in datum:                                                   ,                              

Žig uporabnika in podpis zakonitega zastopnika:                                                             

Izpolni hranilnica 

VLOGO PREVZEL:
Ime in priimek:                                                                    Datum in podpis:  

VLOGO ODOBRIL / ZAVRNIL:

Ime in priimek:                                                                    Datum in podpis:  

  Odobreno      Zavrnjeno                                z dnevnim limitom (oznaka):  

LJUBLJANA, Miklošičeva 5
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