
Stran 1 od 2

VLOGA ZA POSLOVANJE S SPLETNO BANKO DH-OSEBNI

Izpolnjeno vlogo oddajte osebno v poslovalnici Delavske hranilnice, kjer imate odprt osebni račun. S seboj prinesite: 
bančno kartico in osebni dokument.

I. PODATKI O UPORABNIKU SPLETNE BANKE:
Ime:        Priimek:       

Naslov stalnega bivališča:            

Poštna številka in kraj:            

Telefonska številka:       E-naslov:      

EMŠO:    Davčna št.: 

IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT:    Osebna izkaznica      Potni list

Številka dokumenta:        Veljavnost do:      

ŠTEVILKA OSEBNEGA RAČUNA: 

S I 5 6            Imetnik      Pooblaščenec

V spletni banki Dh-Osebni vam bo omogočen dostop do vseh vaših osebnih računov in tistih, za katere ste pooblaščeni v 
hranilnici.

II. ZA VAREN DOSTOP BOM UPORABLJAL KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO:
a) Standardno (naročam digitalno potrdilo POŠTA®CA na disku)

b) Standardno na varnostnem ključku (Naročam digitalno potrdilo POŠTA®CA na varnostnem USB ključku. Strinjam se, 
da me ob naročilu bremenite za stroške ključka z zgoraj navedenega osebnega računa.)

c) Obstoječe (digitalno potrdilo spodaj izbranega overitelja, ker ga že imam)

  POŠTA®CA   SIGEN-CA   HALCOM-CA   NLB-CA.

Geslo za preklic potrdila (od 6 do 12 znakov, velike tiskane črke)        

Vloga vsebuje vse podatke o vlagatelju, ki so potrebni za izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila. Javno bodo objavljeni 
le tisti podatki, ki so vsebovani v samem potrdilu, v skladu s Politiko overitelja POŠTA®CA za kvalificirana digitalna potrdila 
za fizične 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.

S svojim podpisom jamčim, da sem seznanjen-a in da se strinjam z določili iz veljavne Politike POŠTA®CA za fizične 
osebe. S podpisom jamčim za resničnost podatkov iz tega zahtevka in se obvezujem, da bom sporočil-a vsako spremembo 
podatkov, ki bi vplivala na veljavnost potrdila. S podpisom soglašam, da overitelj POŠTA®CA obdeluje, 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 94/2007), za namene 
elektronskega poslovanja v skladu z veljavno Politiko overitelja POŠTA®CA. Seznanjen sem, da me bo v primeru odpovedi 
oz. prenehanja poslovanja s spletno banko Dh-Osebni, Pošta Slovenije direktno bremenila za letno nadomestilo za uporabo 
naročenega digitalnega potrdila. 

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

V       datum:      Podpis:      

http://postarca.posta.si/dokumenti
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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:                Dig. potrdilo:      

Kraj in datum:                Podpis:       

Opombe:              

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