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POOBLASTILO ZA OPRAVLJANJE BANČNIH POSLOV
PODATKI O POOBLAŠČENCU:
PODPIS ZAKONITEGA/IH ZASTOPNIKA/OV:
PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE:
Podpisovanje je*:
(podpis zakonitega/ih zastopnika/ov)
(podpis pooblaščene osebe)
Bančni delavec, ki je pridobil podatke:
(ime, priimek in podpis)
verzija 3.2 (jan. 2022)
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Št. transakcijskega računa:
*obvezen podatek za pooblastilo pri Addiko Business EBank
Transakcijski računi:                                                                                                     
**za storitev SEPA DD prejemnik je potrebno skleniti dodatno pogodbeno razmerje.
eDepoziti                                                                                                                    
Finance                                                                                                                       
***pripravljalec in podpisnik morata s to pravico imeti tudi pravico za pregled transakcijskih računov.
*** za podpisovanje eDepozita je potrebno podpisati Vlogo za pridobitev KDP RekonoSign
Oseba, ki ima administratorska pooblastila lahko drugim pooblaščenim osebam v Addiko Business EBanki dodeli dostop do informacij o plačilnih računih ter pregleda kreditov in kartic. Navadno je to zakoniti zastopnik podjetja.
Drugo:
POOBLASTILO za Addiko Business EBank:
eDokumenti
****Storitev se obračuna po veljavnem ceniku Banke. Za uporabo storitve je potrebno predložiti formalizirano vlogo.« 
POOBLASTILO za ostale bančne posle:
Transakcijski računi:                                                                                           
Depoziti                                                                                                                        
Finance                                                                                                                        
pooblastilo za dvig gotovine
pooblastilo za polog gotovine
Pooblaščenec s podpisom potrjujem, da sem seznanjen z določili Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev prek transakcijskega računa za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva in Splošnimi pogoji za Splošnih pogojev storitve Addiko Business EBank, jih razumem, z njimi v celoti soglašam ter jih sprejemam. Informacije o načinih, kako banka zbira in obdeluje osebne podatke, so na voljo v dokumentu "Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v Addiko Bank d.d." ali na povezavi: www.addiko.si/varstvo-podatkov.
*Podpisna pravica se nanaša le na podpisovanje izbranih ostalih bančnih poslov. Podpisno pravico za Addiko Busines EBank stranka označi na Zahtevku za odprtje in vodenje transakcijskega računa. 
Po prejemu vašega zahtevka bomo pooblaščeni osebi po elektronski pošti poslali Referenčno številko in na mobilni telefon prek SMS poslali Aktivacijsko kodo, ki jo bo pooblaščenec uporabil za povezavo med Rekono računom in Addiko Business EBank.
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