
 
 

 

IZJAVA_o spremembi / posodobitvi podatkov 

 

 

OSEBNI DOKUMENT 

Vrsta dokumenta:    Številka dokumenta:  

Izdajatelj:  Datum izd. dok.: Datum velj. dok.:  

 

DEJAVNOST/ZAPOSLITEV 

Status zaposlitve:  Delovno mesto/Poklic:   

Delodajalec:  

Izobrazba:  

 

KONTAKTNI PODATKI (v primeru spremembe kontaktnih podatkov vas bomo pozvali k potrditvi novih podatkov na varen način) 

GSM:     Telefon:  

E-naslov:  

 

NAMEN IN NARAVA POSLOVNEGA RAZMERJA 
 

 

Planirani produkti: 
 

  Transakcijski račun 
 

  Depoziti in finančne naložbe  
 

  Varčevalni račun 

  Kredit 
 

  Osebni TRR za opravljanje dejavnosti 
 

  Zavarovanje za posle 
  

  Drugo:   ________________________________ 

 
 

 
Pričakovane transakcije: 
 

  Gotovinske transakcije  
 

  Brezgotovinske transakcije 

  Plačilni promet s tujimi državami (katerimi): 
 

      _______________________________________ 
 
 

  Drugo: _________________________________ 
 

 

Povprečni redni mesečni prejemki 

(plača, pokojnina, štipendija…): 
 

  do 1.500 EUR 
 

  od 1.500,01 do 3.000,00 EUR 
 

  od 3.000,01  do 6.000,00 EUR 
 

  več kot  6.000,01 EUR 
 
Viri prihodkov po vsebini: 

  Redn i mesečni prejemki (plača, pokojnina, štipendija) 
 

  Honorarji  
 

  Najemnine 

  Obresti, dividende in dobiček iz kapitala 
 

  Socialni transferji 

  Prihodki iz poslovne dejavnosti 
 

  Kriptovalute 
 

  Igre na srečo  
 

  Drugo ____________________________________ 

 
Znesek ostalih prihodkov: ______________ mesečno / letno 
 

 

 

Dodatne informacije za ugotavljanje statusa stranke in poročanje v skladu z določbami FATCA sporazuma: 

• Ali ste državljan ZDA                                                                                 DA            NE      

• Ali ste davčni zavezanec ZDA                                                                     DA            NE 

 
Združene države Amerike (v nadaljnjem besedilu: ZDA) so v letu 2010 sprejele predpis Hiring Incentives to Restore Emp loyment 

Act - HIRE Act, katerega sestavni del je tudi davčni del, sp lošno znan kot FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act o ziroma 
Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini. Cilj FATCA določb, ki je naravnan globalno, j e  p reprečevanje 
davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA. 

IZJAVA O SPREMEMBI / POSODOBITVI PODATKOV  

OSEBNI PODATKI  Šifra komitenta: (izpolni banka) OE: (izpolni banka) 

Ime in priimek:  (izpolni banka)         Rezident RS      Nerezident RS   

Datum rojstva:  Davčna številka:  

Kraj in država rojstva:  

 

Stalno bivališče  (ulica, poštna številka, kraj): 

 
 

 
Država stalnega bivališča:  

 

Začasno bivališče  (ulica, poštna številka, kraj): 

 
 

 
Država začasnega bivališča:  
 

 

Državljanstvo:  



 

IZJAVA_o spremembi / posodobitvi podatkov      

Banka je kot poročevalska finančna institucija skladno z 255.b členom Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) dolžna v p o s topku 
odprtja novega računa fizične osebe pridobiti samopotrdilo, ki banki omogoča ugotoviti, kje je imetnik računa rezident za davčne 

namene: 
   Sem rezident za davčne namene v Republiki Sloveniji. 
   Sem rezident za davčne namene izven Republike Slovenije (izpolniti samopotrdilo o rezidentstvu za davčne namene fizičnih  

       oseb!). 

 
V skladu s 54. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je banka dolžna redno spremljati poslovne 
aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri banki, s čimer zagotovi poznavanje stranke, vključno z izvorom sredstev, s katerimi ta posluje  

Redna spremljava stranke vključuje preverjanje in posodabljanje pridobljenih listin in podatkov o stranki, vključno s  p o datk i o  
namenu, obsegu in predvideni naravi poslovnega razmerja ter informaciji o dejavnosti stranke. Ad diko B ank d .d. bo  p rejete 

osebne podatke obravnavala kot zaupne v skladu z zakonodajo. 
 

 
Banka obdeluje, hrani in varuje vaše osebne podatke skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o  

varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 - GDPR) in svojimi internimi akti, za izvajan je  me dsebojnega p ogodbenega 
odnosa z vami ter skladno z vašo privolitvijo, če je bila ta podana, za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja. Podrobnejše 

informacije o tem, kako banka ravna z vašimi osebnimi podatki, so vam na voljo na povezavi www.addiko.si/varstvo -podatkov, 
oziroma v dokumentu "Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v Addiko Bank d.d.". Bolj podrobno so za tran sakcijs ke 
račune in plačilne kartice informacije podane na povezavi https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/info rmacije-o-obdelavi-

podatkov-pri-addiko-transakcijskih-racunih/ oziroma za depozite in varčevalne račune na povezavi 
https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/informacije-o-obdelavi-podatkov-pri-addiko-depozitih-in-varcevanjih/. 

Na zgornjih povezavah so poleg pomembnih informacij v zvezi z načinom obdelave vaših osebnih p odatkov n avedeni tu d i vs i 
potrebni kontaktni naslovi banke, preko katerih lahko uresničujete svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov. 
 
 

 

S podpisom te izjave potrjujem, da sem seznanjen s splošnimi informacijami o sistemu jamstva za vloge v skladu z ZSJV. 

S podpisom te izjave se zavezujem, da bom banko obveščal o vsakokratni spremembi o sebnih podatkov te r o  n amenu in  n aravi 
poslovanja. 
S podpisom te izjave potrjujem, da so navedeni podatki resnični in pooblaščam banko, da lahko preveri vse tukaj navedene podatke, ki 

so bili pridobljeni skladno z zakonodajo, ki ureja finančna področja. 
S podpisom te izjave dovoljujem in soglašam, da banka za stroške obdelave tega zahtevka v primeru spremembe ime na ali p riimka 

naroči nove kartice fizične osebe in strošek obračuna skladno z vsakokrat veljavnim Cenikom sto ritev Ad diko B ank  d .d., v o kviru  
razpoložljivih denarnih sredstev, neposredno bremeni moj transakcijski račun. Zavezujem se, da bom pravočasno zagotovil d e narna 
sredstva na transakcijskem računu za plačilo stroškov. O obremenitvi bom obveščen z izpiskom tran sakcijskega računa o z. bo m s  

transakcijo seznanjen z vpogledom v promet transakcijskega računa na Addiko EBank in Addiko Mobile. 
 
 

 
Kraj in datum  

 
 
 

 

                                                                                Opravil pregled in posodobitev podatkov:______________________________ 
 (ime in priimek) 
 

______________________________ ______________________________ 
 (podpis komitenta) (podpis bančnega delavca) 

 
 

 

 

 

https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/informacije-o-obdelavi-podatkov-pri-addiko-transakcijskih-racunih/
https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/informacije-o-obdelavi-podatkov-pri-addiko-transakcijskih-racunih/
https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/informacije-o-obdelavi-podatkov-pri-addiko-depozitih-in-varcevanjih/
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