SKB d. d.
Ajdovščina 4
SI –1513 Ljubljana, Slovenija
ID za DDV: SI40502368

SKB TEL: (01) 471 55 55
Telefaks: (01) 231 45 49
www.skb.si
SWIFT naslov (BIC): SKBASI2X

C2 zaupno

Zahtevek za odprtje transakcijskega računa in
uporabo Sodobnih bančnih poti

ko je dokument izpolnjen

Ime in priimek skrbnika

SKBS matična št.

TOE

SBŠS:

Podatki o vlagatelju1:				
Označite ustrezno:

nova stranka

(izpolni banka)

obstoječa stranka

Polni naziv:
Krajši naziv:
Sedež (ulica, hišna št.):
Poštna številka:

Kraj:

Matična št.:(nerezident ne vpisuje)

Država:
Davčna št.:

Šifra in opis glavne dejavnosti:

(nerezident vpiše davčno št. v Sloveniji)

(nerezident opiše prevladujočo dejavnost)

Izvor sredstev :
2

Izvor premoženja2:
Datum ustanovitve:

.

.

Velikost podjetja:
(po ZGD)

mikro

malo

srednje

veliko

Račun se odpira pri banki*:
brez priporočila

s priporočilom

rezident

nerezident

Zavezanec za DDV:

da

(ime in priimek oz. naziv podjetja, ki je priporočil SKB d.d.)
(navedite razloge za sklepanje poslovnega razmerja izven države sedeža stranke)

ne

Kontaktni podatki vodilnih oseb v podjetju
Ime in priimek zakonitega zastopnika:
Telefon:

GSM:

E-pošta:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:
Telefon:

GSM:

E-pošta:

Naslov za pošiljanje obvestil in izpiskov iz TRR (če je različen od sedeža):
(naziv, ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)

Kontaktna oseba:
Telefon:

Delovno mesto:
GSM:

E-pošta:

* Neobvezni podatki.
1
Če ste že imetnik TRR pri SKB, označite “obstoječa stranka” ter izpolnite le polji “krajši naziv” in “davčna št.” ter ostala polja, ki zadevajo vaš zahtevek.
2
Podatek se nanaša na izvor sredstev oz. premoženja, ki je predmet poslovnega razmerja in se obvezno izpolni za stranke z visoko tvegano tretjo državo.
Sodišče, pri katerem je SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, vpisana: Okrožno sodišče v Ljubljani • Matična številka: 5026237 • Znesek osnovnega kapitala: 52.784.176,26 EUR
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Na podlagi priložene dokumentacije prosimo za odprtje in vodenje transakcijskega računa pri SKB d.d.:
Pooblastilo za razpolaganje s sredstvi na računu3 s podpisi zakonitega zastopnika, prokurista in pooblaščenih oseb skupaj s
fotokopijo uradnega osebnega dokumenta teh oseb (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje oz. drug veljaven osebni
dokument s sliko)
Tuja pravna oseba (nerezident) predloži tudi4:
potrdilo o davčni številki v Sloveniji
dokazilo o registraciji družbe (sklep o vpisu v register družb z zadnjimi spremembami oziroma izpisek iz registra družb, ki ne sme
biti starejši od 3 mesecev) in iz katerega so razvidni vsaj firma, sedež, dejavnost, zastopniki in lastniška struktura družbe
pisno obrazložitev poslovnega razmerja vlagatelja tega zahtevka v Sloveniji v povezavi s katerim potrebuje odprtje nerezidenčnega
računa v Sloveniji
Koda dejavnosti NACE:
Način prejemanja izpiska:
prek sodobnih bančnih poti
v papirni obliki
prek SWIFT - a

Pogostnost izpiska:
dnevno
mesečno

Želimo opravljati tudi naslednje storitve:

polog/dvig gotovine na bančnem okencu

polog gotovine v DNT

Izpolnijo samo tuje pravne osebe (nerezidenti):
Izpiske bomo prevzeli osebno med obiskom banke:
zakoniti zastopnik
prek naslednjih pooblaščenih oseb, ki so navedene v Pooblastilu za razpolaganje s sredstvi na računu:

Izpolni banka:
Šifra poslovalnice:

Št. TRR:

0 3

–

(pri kateri bo račun odprt)

Datum odprtja računa:

3

4

.

.

Pooblastilo za razpolaganje s sredstvi na računu s podpisi zakonitega zastopnika, prokurista in pooblaščenih oseb mora biti notarsko overjeno, razen če se pooblastitelj in pooblaščenci
podpišejo v prisotnosti bančnega delavca, pri katerem vložijo ta zahtevek. Pregled zakonitega zastopnika, prokurista in pooblaščenih oseb mora biti izveden ob navzočnosti stranke, razen
v primerih, ki jih določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma in podzakonski predpisi.
Kadar je stranka povezana z visoko tvegano tretjo državo: podjetje s sedežem ali zakoniti zastopnik, pooblaščenec, dejanski lastnik s stalnim ali začasnim naslovom v visoko tvegani
tretji državi.
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ZAHTEVEK ZA UPORABO SODOBNIH BANČNIH POTI
Naziv podjetja5:
1. Prijava / odjava storitev Sodobnih bančnih poti
SKB TEL telefonsko bančništvo

SKB TEL avtomatski odzivnik

PRO SKB NET

MOJ@SKB *

MULTI SKB NET

Prijavljam
Odjavljam
* Ob prijavi storitve se imetniku, ki ima prijavljen vsaj en aktiven transakcijski račun, aktivira možnost vpogleda v produkte imetnika Pooblastila za posameznega uporabnika se določijo s
Pooblastilom za poslovanje z banko v imenu pravne osebe, imetnika zasebne dejavnosti, civilnopravne osebe.

2. Določitev / sprememba računov in bančnih produktov za storitve Sodobnih bančnih poti - PRO SKB NET, MOJ@SKB in SKB TEL:
prijavljam

odjavljam

spreminjam naslednje račune in bančne produkte:

Transakcije za račun, ki je predmet tega zahtevka		
Transakcije za račun: 0 3
Kolektivno podpisovanje
Da

Depoziti

Ne

(ob izbiri potreben KDP)

			
Depozitni račun

Kolektivno podpisovanje
za depozite

Množična plačila Zaprta lista

Kolektivno podpisovanje
za depozitne račune
E-dokumenti:

Direktne obremenitve SEPA6

izdaja7

prejem

3. Določitev / sprememba računov in bančnih produktov za storitve Sodobnih bančnih poti za MULTI SKB NET:
prijavljam

odjavljam

spreminjam naslednje račune in bančne produkte:

Transakcije za račun, ki je predmet tega zahtevka		
Transakcije za račun: 0 3
Vrsta prometa:

domači plačilni promet

plačilni promet s tujino

Različica MULTI SKB NET-a:

enouporabniška (personal)

večuporabniška (corporate)

B2B

spletna različica (oddaljeno podpisovanje)

Paketna priprava nalogov in kolektivno podpisovanje8:
Število potrebnih podpisnikov
E-dokumenti:

da

ne

; od tega: št. levih podpisnikov

9

izdaja

prejem

7

, št. desnih podpisnikov

.

Direktne obremenitve SEPA

6

Depozitni račun
Številka depozitnega računa: 0

3

-

Paketna priprava nalogov in kolektivno podpisovanje8:
Število potrebnih podpisnikov

da

ne

; od tega: št. levih podpisnikov

9

, št. desnih podpisnikov

4. Stroškovni račun:
Stroškovni račun je imetnikov transakcijski račun pri banki, ki ga ta neposredno bremeni za uporabo sodobnih bančnih poti.
Stroškovni račun je transakcijski račun, ki je predmet tega zahtevka.
Stroškovni račun št.: 0

3

-

Pooblaščeno podjetje (npr. računovodsko podjetje) vpiše naziv podjetja (poslovnega partnerja) v imenu katerega bo opravljalo storitve SBP. Poslovni partner pooblasti imetnika SBP (npr.
računovodsko podjetje) za upravljanje elektronskega poslovanja prek SBP s podpisom Pooblastila za poslovanje s SKB.
6
Ob izbiri je potrebno skleniti pogodbo za SDD
7
Ob izbiri je potrebno izpolniti tudi obrazec Izjava izdajatelja e-računov
8
Obvezno označite paketna priprava nalogov, če želite uporabljati kolektivno podpisovanje.
9
Vpišite skupno število ter število levih in desnih podpisnikov, zahtevanih za podpis paketa oz. nalogov, ki bremenijo račun.
5
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5. Prijava, sprememba in odjava uporabnikov:
Zakoniti zastopnik za vsakega uporabnika posebej izpolni obrazec Pooblastilo za poslovanje z banko v imenu pravne osebe,
imetnika zasebne dejavnosti, civilnopravne osebe.
Izjava:
Zakoniti zastopnik/pooblaščena oseba:


se strinjam s plačilom stroškov po vsakokrat veljavnem ceniku banke;



s svojim podpisom potrjujem, da sem prebral(a) Splošne pogoje za uporabo sodobnih bančnih poti za pravne osebe, zasebnike in
civilnopravne osebe in se z njimi strinjam;



s podpisom tega zahtevka izrecno dajem banki soglasje za iznos osebnih podatkov v tretje države, če bi banka spremenila
informacijski sistem in bi bilo zaradi tega potrebno posredovanje podatkov v tretje države;



se zavezujem, da bom banko najpozneje v roku 5 dni obvestil(a) o spremembah osebnih podatkov, pomembnih za poslovno
sodelovanje;



izrecno izjavljam, da bom banko seznanil(a) o morebitnem prenehanju funkcije zakonitega zastopnika ter z vsemi spremembami
glede upravičenosti uporabnikov do uporabe storitev sodobnih bančnih poti.

Izpolnjen in podpisan ter s strani banke odobren Zahtevek za odprtje transakcijskega računa in uporabo sodobnih bančnih poti,
skupaj s Splošnimi pogoji za uporabo sodobnih bančnih poti za pravne osebe, zasebnike in civilnopravne osebe, ima značaj pogodbe.
Zakoniti zastopnik/pooblaščena oseba izjavljam, da sta Pooblastilo za razpolaganje s sredstvi na računu in Pooblastilo za poslovanje
z banko v imenu pravne osebe, imetnika zasebne dejavnosti, civilnopravne osebe, sestavna dela tega zahtevka. Izjavljam, da so
podatki v tem zahtevku, obrazcih Pooblastilo za razpolaganje s sredstvi na računu in Pooblastilu za poslovanje z banko v imenu
pravne osebe, imetnika zasebne dejavnosti, civilnopravne osebe, pravi in resnični.

Kraj:
Datum:

		
.

.

		

Zakoniti zastopnik/pooblaščena oseba:		

Kraj:
Datum:

.

.

Bančni delavec, ki je opravil pregled stranke:

(ime, priimek in podpis)

(ime, priimek in podpis)

		

Kraj:

		

Datum:

		

Pooblaščena oseba v OE:

		

.

.

(ime, priimek in podpis)
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