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verzija 1.4 (april 2017)
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bančnih storitev in produktov za poslovne subjekte
Številka transakcijskega računa:
  BANČNE STORITVE/ PRODUKTI V PAKETU DOBER ZAČETEK
VKLJUČENO
ŽE V RABI
Poslovni transakcijski račun (vodenje)
Poslovna Maestro kartica (izdaja)
Elektronsko bančništvo Addiko Business EBank (pristopnina)
Elektronsko bančništvo Addiko Business EBank (vodenje)
Elektronsko bančništvo Addiko Business EBank (prvo HALCOM kvalificirano digitalno                                                                       potrdilo za prvo pooblaščeno osebo)
Plačilni promet - odliv - elektronski standardni nalog v RS do 50.000 € (5/mesec)
Plačilni promet - priliv - elektronski standardni nalog v RS do 50.000 € (5/mesec)
  BANČNE STORITVE/ PRODUKTI V PAKETU USPEŠEN RAZVOJ
VKLJUČENO
ŽE V RABI
Poslovni transakcijski račun (vodenje)
Poslovna Maestro kartica (izdaja)
Elektronsko bančništvo Addiko Business EBank (pristopnina)
Elektronsko bančništvo Addiko Business EBank (vodenje)
Elektronsko bančništvo Addiko Business EBank (prvo HALCOM kvalificirano digitalno                                                                       potrdilo za prvo pooblaščeno osebo)
SMS obveščanje za Maestro kartico (mesečna naročnina za eno kartico)
Polog bankovcev na blagajni = 0,25% od zneska, min. 1,25 €
Plačilni promet - odliv - elektronski standardni nalog v RS do 50.000 € (7/mesec)
Plačilni promet - priliv - elektronski standardni nalog v RS do 50.000 € (7/mesec)
  BANČNE STORITVE/ PRODUKTI V PAKETU STABILNA RAST
VKLJUČENO
ŽE V RABI
Poslovni transakcijski račun (vodenje)
Poslovna Maestro kartica (izdaja)
Elektronsko bančništvo Addiko Business EBank (pristopnina)
Elektronsko bančništvo Addiko Business EBank (vodenje)
Elektronsko bančništvo Addiko Business EBank (prvo HALCOM kvalificirano digitalno                                                                       potrdilo za prvo pooblaščeno osebo)
SMS obveščanje za Maestro kartico (mesečna naročnina za eno kartico)
Poslovna MasterCard kartica (odobritev limita)
Poslovna MasterCard kartica (letna članarina za eno kartico)
Izdaja e-Računov (pristopnina)
Polog bankovcev na blagajni = 0,20% od zneska, min. 1,00 €
Plačilni promet - odliv - elektronski standardni nalog v RS do 50.000 € (12/mesec)
Plačilni promet - priliv - elektronski standardni nalog v RS do 50.000 € (12/mesec)
Izjava imetnika poslovnega paketa
S podpisom te vloge dovoljujem in soglašam, da banka:
neposredno bremeni transakcijski račun za namen plačila mesečnega nadomestila vodenja poslovnega paketa, ki se obračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom storitev Addiko Bank d.d., o čemer banka imetnika poslovnega paketa enkrat mesečno obvesti s Pregledom obračunanih provizij za preteklo obračunsko obdobje.ukine vse cenovne ugodnosti, ki so bile imetniku paketa dodeljene v preteklosti v povezavi s posameznimi akcijami ali individualnimi odločitvami banke in se navezujejo na storitve ter produkte, vključene v poslovni paket. 
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen(-a) z določili Splošnih pogojev poslovnih paketov, jih razumem, z njimi v celoti soglašam in jih sprejemam. Hkrati s podpisom potrjujem tudi seznanjenost s cenikom storitev Addiko Bank d.d. za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva.
(kraj)
, 
(zakoniti zastopnik - ime, priimek in podpis)
(datum)
(ime, priimek in podpis)
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IDENTIFIKACIJA PRAVNE OSEBE IN OSEB POOBLAŠČENIH ZA ZASTOPANJE
verzija 1.52 (mar 2019)
PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU:
PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU:
DEJAVNOST (vsebinski opis):
Podpisovanje je:
(podpis)
(žig)
PODPIS ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:
ulica in hišna številka
poštna št.
pošta - kraj
Ime in priimek ter podpis bančnega
Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki točni in ažurni ter se obvezujemo banki nemudoma sporočiti vsako spremembo podatkov o pooblaščenih osebah, pooblaščenih za zastopanje poslovnega subjekta.
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.
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PODATKI O POSLOVNEM SUBJEKTU:
(skrbnik - ime, priimek in podpis)
(kraj)
, 
(datum)
PODATKI O DEJANSKIH LASTNIKIH POSLOVNEGA SUBJEKTA:
ime in priimek*
naslov stalnega in začasnega bivališča (v kolikor ima oseba prijavljenega)
datum rojstva
državljanstvo
% lastniški delež ali drugi način nadzora
verzija 1.2 (junij 2018)
(zakoniti zastopnik - ime, priimek in podpis)
OBRAZEC S PODATKI O DEJANSKIH LASTNIKIH
Poslovnemu subjektu ni potrebo izpolniti dokumenta v primeru, ko banka identificira vse dejanske lastnike kot zastopnike ali pooblaščence za opravljanje bančnih poslov in so lastniški deleži razvidni iz poslovnega/sodnega registra. Pri podjetnikih, zasebnikih, društvih, zavodih, neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih, političnih strankah, verskih skupnostih ipd, se šteje zastopnik kot dejanski lastnik. V primeru, da niso identificirani vsi dejanski lastniki, je potrebno v obrazec navesti podatke o vseh dejanskih lastnikih.
Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje. Označite tip dejanskega lastništva:
 
       Po 35.členu ZPPDFT-1 se kot dejanski lastnik gospodarskega subjekta šteje vsaka fizična oseba, ki:
         - je posredno ali neposredno imetnik zadostnega poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je
           udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta, ali
         - je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z zadostnim deležem ali
         - ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta, ali
         - gospodarskemu subjektu posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače
           bistveno vplivati na odločitve poslovodstva gospodarskega subjekta pri odločanju o financiranju in poslovanju.
 
         Pokazatelj neposrednega lastništva, ki ga ima v gospodarskem subjektu fizična oseba ali fizične osebe je lastništvo več kot 25 odstotkov
         poslovnega deleža, glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih je podana udeležba pri upravljanju pravne osebe, ali lastništvo
         25 odstotkov in ene delnice.
 
       Izjema: v kolikor ni mogoče ugotoviti dejanskega lastnika v skladu z zgoraj navedeno definicijo, se za dejanskega lastnika stranke
                   šteje celotno poslovodstvo stranke banke.
 
       Po členih od 36 do 40 ZPPDFT-1 se kot dejanski lastnik šteje tudi vsaka fizična oseba, ki:
         - je zastopnik subjekta, ki nima poslovnih deležev (tj. društvo, zavod, politične stranke, sindikati, verske ustanove, ipd.);
         - je ustanovitelj oziroma skrbnik oziroma zastopnik ustanove,
         - je zastopnik posrednega ali neposrednega proračunskega uporabnika (navedeni podatek je razviden iz AJPES izpisa).
* Dejanski lastnik je vedno fizična oseba!
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Zahtevek za odprtje in vodenje transakcijskega računa
za pravne osebe, podjetnike, zasebnike ter društva
Ne le navedite, ampak opišite vašo prevladujočo dejavnost. V kolikor transakcijski račun odpira neprofitna organizacija, opišite način financiranja (proračunska sredstva, zasebni vir, ...).
Podatki o načinu poslovanja prek transakcijskega računa
Način poslovanja prek transakcijskega računa:
            * do ključitve v program elektronskega bančništva vam izpiske pošiljamo po pošti
Izpiske plačilnega prometa želim:
prejemati preko elektronske banke (samo za uporabnike Addiko Business EBank)osebno prevzeti pri skrbniku (samo za TRR nerezidentov)prejemati tudi po pošti na sedež oziroma             na naslov različen od sedeža podjetja
(dodatno pošiljanje po pošti se zaračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom banke)
(kraj)
, 
* če uporabnik pri svojem poslovanju uporablja žig, je le-ta obvezen pri identifikaciji
(datum)
Podpis zakonitega zastopnika/ pooblaščenca in žig*:
verzija 6.22 (maj 2017)
stran 1 / 2
S podpisom tega zahtevka:
- potrjujem svojo seznanjenost z vsemi določili Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev prek transakcijskega računa za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva, jih razumem ter sprejemam;
- potrjujem svojo seznanjenost s cenikom storitev Addiko Bank d.d.;
- potrjujem svojo seznanjenost s splošnimi informacijami o sistemu jamstva za vloge v skladu z ZSJV;
- jamčim za točnost in resničnost navedenih podatkov na tem zahtevku.
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stran 2 / 2
Št. transakcijskega računa:
Referent iz oddelka Transakcijskih računov, ki je pregledal dokumentacijo in odprl transakcijski račun:
podpis
IZPOLNI BANKA:
Pravnoorganizacijska oblika:
verzija 6.22 (maj 2017)
Uporabnik sodi v Mikro segment strank (Retail področje):
Skupni prihodki vseh članov (ki pripravljajo letno bilanco) skupine povezanih oseb (GoB) so nižji od 500.000 €.
Uporabnik sodi v podsegment majhnih strank (Small Business - Corporate področje):
Skupni prihodki vseh članov (ki pripravljajo letno bilanco) skupine povezanih oseb (GoB) so višji od 500.000 €
in nižji od 8.000.000 €.
 
Uporabnik je neprofitna družba - javni pravni subjekt (društvo/ dobrodelna organizacija/ sindikat in podobno).
Uporabnik sodi v podsegment srednje velikih strank (Medium Business - Corporate področje):
Skupni prihodki vseh članov (ki pripravljajo letno bilanco) skupine povezanih oseb (GoB) so višji od 8.000.000 €
in nižji od 40.000.000 €.
 
Uporabnik je občina z manj kot 5.000 prebivalci
Uporabnik sodi v podsegment velikih strank (Large Business - Corporate področje):
Skupni prihodki vseh članov (ki pripravljajo letno bilanco) skupine povezanih oseb (GoB) so višji od 40.000.000 €.
 
Uporabnik sodi v skupino povezanih oseb z mednarodno udeležbo.
 
Uporabnik ima sklenjeno / bo sklenil projektno financiranje.
 
Uporabnik ima sklenjeno / bo sklenil sindicirano posojilo.
Uporabnik sodi v podsegment javnih pravnih oseb (Public - Corporate področje):
Uporabnik je vladna organizacija (sovereign) - država/ vlada / ministrstvo
 
Uporabnik je subjekt na poddržavni ravni (sub-sovereign) vključujoč občine z več kot 5.000 prebivalci
 
Uporabnik je subjekt javnega prava (PSE)
Segment:
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Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: "banka")
 
in
(v nadaljevanju "uporabnik"), sklepata naslednjo
POGODBA O ODPRTJU IN VODENJU TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA TER OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV
1. člen
2. člen
Denarna sredstva na računu, tako v domači kot tujih valutah, so sredstva na vpogled, s katerimi uporabnik prosto razpolaga, v kolikor ni to razpolaganje omejeno na podlagi ustrezne pravne podlage.   V primeru, da ima uporabnik kakršnekoli zapadle, neporavnane obveznosti do banke, si banka pridržuje pravico do pobota le-teh z dobroimetjem, ki ga ima uporabnik na kateremkoli računu in vpoglednih vlogah pri banki. Banka izvede pobot s prenosom razpoložljivih sredstev v domači valuti ali s konverzijo iz razpoložljivih sredstev v tujih valutah po veljavnem nakupnem podjetniškem tečaju na dan izvršitve z namenom pokritja zapadlih, neporavnanih obveznosti uporabnika do banke. O izvedenem pobotu je uporabnik obveščen s pobotno izjavo v skladu z Obligacijskim zakonikom.
3. člen
Podatki o obstoju računa z njegovimi bistvenimi podatki se skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo posredujejo v register transakcijskih računov.  Uporabnik dovoljuje banki, da vzpostavi, obdeluje oz. posreduje njegove podatke, ki so povezani z izvajanjem te pogodbe. Uporabnik izrecno dovoli, da banka opravi poizvedbe o njegovih podatkih in premoženju pri drugih upravljalcih podatkovnih baz, ki so potrebni za dosego namena te pogodbe in jih uporabnik ni posredoval banki. Banka bo podatke o uporabniku zbrisala iz svojih podatkovnih zbirk, ko bo pretekel zakonski rok, ki predpisuje dobo hranjenja teh podatkov.  Uporabnik izrecno soglaša in dovoljuje banki, da podatke in informacije v zvezi s to pogodbo in o njem samem posreduje vsem družbam v okviru Addiko Group, njenim v smislu Zakona o bančništvu povezanim družbam in pogodbenim obdelovalcem, tudi izven ozemlja Republike Slovenije, ki s tem pridobijo pravico obdelovanja osebnih podatkov. Prav tako lahko banka od tako povezanih družb zahteva in pridobi takšne podatke.
1 / 2
Banka na podlagi te pogodbe uporabniku odpre transakcijski račun (v nadaljevanju: "račun") številka  _______________________________________, prek katerega bo uporabnik lahko opravljal plačilne storitve v skladu s to pogodbo, vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji za opravljanje plačilnih storitev prek transakcijskega računa za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva (v nadaljevanju: Splošni pogoji), poslovno politiko banke ter vsakokrat veljavno zakonodajo.
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5. člen
Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas in lahko preneha v rokih in na način, določenih v Splošnih pogojih. Spremembe in dopolnitve te pogodbe so možne le v pisni obliki. Uporabnik se obvezuje podpisati vsak dodatek k tej pogodbi, ki bi ga banki narekovala sprememba prisilnih zakonskih in podzakonskih aktov.
6. člen
Morebitne spore po tej pogodni bosta stranki skušali rešiti sporazumno. V primeru, da sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov v zvezi s to pogodbo pristojno sodišče v kraju sedeža banke.
7. člen
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 1 (en) izvod. Sestavni del te pogodbe so vsakokrat veljavni Splošni pogoji, s katerimi se je uporabnik ustrezno seznanil, jih razumel in jih sprejema, kar potrjuje s podpisom te pogodbe.
(ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca)
(ime in priimek ter podpis)
rubriko datum izpolni bančni referent kot zadnji podpisnik pogodbe !
2 / 2
Banka lahko v skladu s svojo poslovno politiko uporabniku odobri prekoračitev pozitivnega stanja na računu, za kar uporabnik in banka skleneta posebno pogodbo.  Banka v skladu s svojo ponudbo storitev in produktov uporabniku omogoči opravljanje dodatnih storitev prek računa v skladu s posebnimii pogoji oz. posebno pogodbo.
4. člen
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POOBLASTILO ZA OPRAVLJANJE BANČNIH POSLOV
PODATKI O STRANKI:
PODATKI O POOBLAŠČENCU:
* izpolni banka
VRSTA POOBLASTILA:
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)
(ime, priimek in podpis)
verzija 3.5	(maj 2018)
Št. TRR* pri Addiko bank:
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, jih razumem, z njimi v celoti soglašam ter jih sprejemam.
Bančni referent (oddelek TRR), ki je opravil pregled in vnesel pooblastilo v Hibis:
Delovno razmerje pri pravni osebi:
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.
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Ugotavljanje namena in narave poslovnega razmerja
Identifying the purpose and nature of the business relationship
Namen poslovanja stranke oz. vrste storitev oz. produktov, ki jih bo stranka opravljala preko Addiko banke             What type of products and services will be used and what is the purpose of client's business at Addiko bank: 
VIRI SREDSTEV / SOURCES OF FUNDS:
OTVORITEV TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA / OPENING OF CURRENT ACCOUNT:          Kolikšen bo predviden letni promet na transakcijskem računu, v kolikor bo podjetje sploh odprlo in poslovalo prek TRR?
           What is the expected average annual turnover of the current account in case the company intends to open an account and
           carry out payment transactions?
Ali načrtujete, da boste vaš transakcijski račun uporabljali predvsem za gotovinske transakcije? Če DA, zakaj in za kakšne mesečne zneske gre?              Are you planning to use your current account primerily for cash transactions? If yes, why and what average monthly amount
         will be involved?: 
 
verzija 7.3 (april 2017)
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S katerimi državami poslujete? Which countries do you have business with?
DEPOZITI / DEPOSITS: 
           V primeru, da boste z našo banko sklepali depozitne pogodbe, navedite, kolikšen je pričakovani letni obseg deponiranih
           sredstevo? If you intend to have term deposits in Hypo bank, what is expected annual volume of deposited funds?
S podpisom tega vprašalnika potrjujem, da so v njem navedeni podatki resnični in pooblaščam banko, da lahko preveri vse tukaj navedene podatke. Če bo prišlo do spremembe navedenih podatkov, vas bom osebno o tem obvestil.
Hereby I confirm all data given in this document is true and the Bank has the right to authenticate them. I will personally inform the Bank about any changes regarding data given above.
Podpis osebe, pooblaščene za zastopanje in žig*:
Signature of the client's authorized person and stamp*:
Ime in priimek bančnega delavca:
Bank employee - first and last name:
Podpis bančnega delavca:      Signature of bank employee:
* v primeru, da uporabljate žig pri svojem poslovanju! In case the company uses the stamp in daily operations.
OPOMBA: Obrazec je obvezna priloga k identifikaciji pravne osebe in oseb pooblaščenih za zastopanje!
Komentar banke:                          Comment of bank:
verzija 7.4 (feb 2019)
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PRILOGA I - PODATKI O NEREZIDENSTVU
Izpolnijo samo nerezidenti in domače družbe v lasti pravnih ali fizičnih oseb, ki so nerezidenti. 
To be filled out by non-residents and domestic companies owned by legal entities or private individuals who are non-residents.
OPIS DEJAVNOSTI/ DESCRIPTION OF THE ACTIVITIES                     
                       Katero dejavnost opravlja vaše podjetje v državi, kjer je registrirano?
          Specify the business activities of your company in the country where you headquarters is located!
Če podjetje ni registrirano v Sloveniji - katero dejavnost bo opravljalo v Sloveniji? Prosimo, bodite konkretni pri navedbah, katere poslovne aktivnosti boste izvajali! In case your company is not registred in Slovenia - what business activities will be engaged in? Please be specific in stating the business activities which will be carried out in Slovenia!
Navedite vaše največje dobavitelje in kupce! Kdo so vaši dobavitelji in kupci v Sloveniji? Please define your biggest suppliers and customers! Who are your suppliers and customers in Slovenia?
Spletna stran podjetja:/ Company Website:
POSLOVNE POVEZAVE S SLOVENIJO / BUSINESS RELATIONSHIP WITH SLOVENIA: 
         Opišite zakaj odpirate transakcijski račun v Sloveniji oziroma kakšne so poslovne povezave s Slovenijo!
         Please describe your purpose of  opening  bank account in Slovenia and  what is your business with Slovenia.
Bančni računi, odprti pri drugih bankah v Sloveniji:/ Banking accounts held at other banks in Slovenia:
Razlogi zaprtja računov pri drugih bankah:/ Reasons for the account closures in other banks in Slovenia:
PRILOGE (potrdila, pogodbe, dogovori…): / : ATTACHMENTS (certificates, contracts, agreements...):
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verzija 7.3 (april 2017)
Opozorilo:  dokument vsebuje tudi samopotrdilo o davčnem rezidentstvu obvladuječe osebe in se za posamezno obvladujočo osebo prikaže za stranjo s CRS pojasnili potem, ko je oseba vpisana v seznam na tej strani (točka 3)
SAMOPOTRDILO O DAVČNEM REZIDENTSTVU POSLOVNEGA SUBJEKTA
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku ZDavP-2I (Uradni list RS št. 91/2015 z dne 30.11.2015), ki začne veljati 1.1.2016, je v slovenski pravni red preneseno izvajanje Direktive 2014/107/EU in OECD standarda avtomatične izmenjave podatkov o finančnih računih nerezidentov za namen obdavčevanja. CRS (Common Reporting Standard) kot del OECD standarda vsebuje navodila poročanja in postopke dolžne skrbnosti, ki jih morajo izvajati poročevalske finančne institucije v državah, ki so se zavezale k izvajanju CRS standarda.
V skladu z 255.b členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) poročevalske finančne institucije Slovenije izvajajo postopke dolžne skrbnosti za identificiranje računov nerezidentov, zbirajo informacije o računih nerezidentov, ter jih letno sporočajo pristojnemu organu (FURS). Poročevalske finančne institucije so v postopkih dolžne skrbnosti pri novih računih posameznikov ob odprtju računa dolžne pridobiti samopotrdilo, ki poročevalski finančni instituciji omogoča ugotoviti, kje je imetnik računa rezident za davčne namene. 
V skladu s šestim odstavkom 255.b člena ZDavP-2 mora oseba, ki poročevalski finančni instituciji predloži samopotrdilo, v potrdilo navesti resnične, pravilne in popolne podatke.
Addiko Bank d.d., v skladu z 255.c členom ZDavP-2 vsako posamezno osebo (imetnika računa) obvešča o namenu zbiranja in obdelave osebnih podatkov, ki jih je v skladu z 255.č členom ZDavP-2 dolžna poročati pristojnemu organu. 
1. Identifikacija poslovnega subjekta
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2. Vrsta poslovnega subjekta
A.  Finančna institucija (banke, hranilnice, zavarovalnice, skrbniške institucije…)      
B.  Finančna institucija - investicijski subjekt1 s sedežem v državi pristopnici CRS
C.  Finančna institucija - investicijski subjekt1, ki ima sedež izven države pristopnice CRS 
     (nesodelujoča jurisdikcija) in ga upravlja druga finančna institucija (Izpolnite 3. točko!)
 
     Če ste označili okence A, B ali C, ali ste za FATCA namen pridobili GIIN:
D.  Finančna institucija - neporočevalska finančna institucija     
E.  Aktivni NFS2 (aktivni nefinančni subjekt) - delniška družba, z delnicami katere se redno trguje na organiziranem trgu
     vrednostnih papirjev, ali pa je NFS povezani subjekt take delniške družbe.
F.  Aktivni NFS2 - državni subjekti, mednarodne organizacije, centralne banke ter vse organizacije, ki so v njihovem
     100% lastništvu.
G.  Aktivni NFS2 - drugo (družbe proizvodne, storitvene dejavnosti, start-up-i, neprofitne organizacije…).
H.  Pasivni NFS3 - neaktivni nefinančni subjekt (Izpolnite 3. točko !)
3. Obvladujoče osebe4 poslovnega subjekta
Če ste v 2. točki kot vrsto poslovnega subjekta označili C. ali H., navedite imena in priimke obvladujočih oseb4 poslovnega subjekta:
Za posamezno obvladujočo osebo izpolnite obrazec: "Samopotrdilo o davčnem rezidentstvu obladujoče osebe" (v nadaljevanju)
Poslovni subjekt ima obvladujoče osebe:
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Če ste rezident za davčne namene v Republiki Sloveniji, kot državo rezidentstva navedite Republiko Slovenijo, kot davčno številko pa navedite slovensko davčno številko.
         
Če ste rezident za davčne namene izven Republike Slovenije, navedite državo rezidentstva za davčne namene in davčno številko, ki vam jo je izdala država rezidentstva za davčne namene. Če ste izjemoma rezident za davčne namene v dveh ali celo več državah članicah/jurisdikcijah, navedite davčno številko ter državo rezidentstva za vse države, katerih rezident za davčne namene ste.6
 
Če niste rezident za davčne namene v nobeni jurisdikciji, navedite »Nisem rezident za davčne namene« v 1. vrstico tabele o državah rezidentstva za davčne namene in navedite kraj dejanskega upravljanja subjekta ali državo, v kateri se nahaja glavni sedež subjekta.
         Če ne razpolagate z davčno številko, navedite ustrezen razlog, ki izhaja iz A ali B:
    A  - država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente;
    B -  davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti.
4. Država rezidentstva za davčne namene in identifikacijska številka subjekta (davčna številka)
Prosimo, izpolnite tabelo z naslednjimi podatki:-   država rezidentstva za davčne namene5,-   identifikacijska številka davčnega zavezanca  - davčna številka oziroma številka za davčne namene za vsako državo
         rezidentstva za davčne namene (v nadaljevanju: davčna številka)
Pojasnila:
a)
 
 
b)
 
 
 
 
c)
 
 
 
d)
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Država rezidentstva za davčne namene
Davčna številka države rezidentstva
Če tuja davčna števika ni na razpolago, označite razlog A ali B
Če ste v tabeli označili razlog B, obrazložite zakaj niste uspeli pridobiti tuje davčne številke:
5. Izjava in podpis
razumem, da so informacije, ki sem jih posredoval, varovane v skladu z določbami o splošnih pogojih, ki urejajo odnose poslovnega subjekta s Addiko Bank d.d. in ki določajo, kako lahko Addiko banka uporabi in razkriva informacije, ki sem jih dostavil;
sem seznanjen, da se informacije v tem obrazcu ter druge informacije o poslovnem subjektu in o vsakem računu(ih), o katerem se poroča, lahko posredujejo davčnemu organu države, v kateri je odprt/voden račun(i) ter se izmenjajo s pristojnim organom(i) druge(ih) države (držav), v katerih sem rezident za davčne namene, v skladu z mednarodnim dogovorom o izmenjavi informacij o finančnih računih;
         izjavljam, da so vse navedbe v obrazcu resnične, pravilne in popolne;         
se zavezujem, da bom Addiko Bank d.d. nemudoma obvestil o vsaki spremembi okoliščin, ki vplivajo na spremembo statusa davčnega rezidentstva (kot npr. sprememba države sedeža subjekta, sprememba države rezidentstva in davčne številke, sprememba statusa subjekta) ter bom dostavil novo samopotrdilo in izjavo skladno s spremembami okoliščin.         
a)
 
 
 
b)
 
 
  
c)
 
d)
Podpisani
(kraj)
, dne
(podpis zakonitega zastopnika in žig poslovnega subjekta)
(datum)
(ime in priimek zakonitega zastopnika)
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1  Investicijski subjekt pomeni katerikoli subjekt:  
(1) katerega osrednji posel je, da za stranke ali v njihovem imenu opravlja eno ali več od naslednjih dejavnosti ali operacij:  (a)  trgovanje z instrumenti denarnega trga (čeki, menice, potrdila o vlogi, izvedeni finančni instrumenti itd.), deviznimi sredstvi, instrumenti, vezanimi na tečaj, obrestno mero in indekse, prenosljivimi vrednostnimi papirji ali blagovnimi terminskimi pogodbami, (b) upravljanje individualnih in kolektivnih portfeljev ali (c) drugo vlaganje, vodenje ali upravljanje finančnih sredstev ali denarja za druge osebe, ali
(2) katerega bruto dohodek izhaja zlasti iz investiranja ali reinvestiranja finančnih sredstev oziroma trgovanja z njimi, če ga upravlja drug subjekt, ki je depozitna institucija, skrbniška institucija, določena zavarovalna družba ali drug investicijski subjekt.
 
2  Aktivni NFS pomeni nefinančni subjekt, ki izpolnjuje katero koli od naslednjih meril: 
(1)         manj kot 50 % bruto dohodka NFS v predhodnem koledarskem letu ali drugem ustreznem poročevalnem obdobju je pasivni dohodek in manj kot 50 % sredstev, ki jih je imel NFS v predhodnem koledarskem letu ali drugem ustreznem poroč. obdobju, so sredstva, ki ustvarjajo pasivni dohodek ali se z njimi lahko ustvarja pasivni dohodek; 
(2)          z delnicami NFS se redno trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ali pa je NFS povezani subjekt subjekta, s katerega delnicami se redno trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev; 
(3)          (c) NFS je državni subjekt, mednarodna organizacija ali centralna banka oziroma subjekt, ki je v celotni lasti enega ali več od navedenih i.td.  (Direktiva Sveta 2014/107/EU  - Priloga 1, Oddelek VIII, D (8) (a)-(h)
 
3   Pasivni NFS pomeni nefinančni subjekt, ki ni Aktivni NFS (opisan v točki 2), ali Investicijski subjekt, opisan v 2. odstavku 1. točke, ki ni finančna institucija države CRS (sodelujoče jurisdikcije).
 
4  Obvladujoča oseba imetnika računa: pri ugotavljanju obvladujočih oseb  se  poročevalska finančna institucija opre na podatke, ki se zbirajo in hranijo v skladu s postopki po ZPPDFT; upoštevajo se dejanski lastniki, ki imajo v lasti najmanj 25% delež poslovnega subjekta.
 
5 Država rezidentstva za davčne namene: vpišeta se država članice/jurisdikcije in davčna številka države članice/ jurisdikcije, v kateri ste rezident za davčne namene. To je v tisti državi, v kateri ste zaradi svojega sedeža, sedeža uprave ali drugega podobnega merila dolžni plačevati davke od vseh svojih dohodkov, ki jih dosežete kjerkoli na svetu. Rezident za davčne namene pa niste v državi, v kateri plačujete davke samo v zvezi z dohodki iz virov v tej državi ali premoženja v njej. Informacije o statusu rezidentstva za davčne namene lahko pridobite tudi pri pristojnem davčnem organu (Finančni upravi Republike Slovenije oz. tujem davčnem organu). 
Kadar izpolnjujete navedene pogoje v več državah hkrati, se lahko štejete tudi za rezidenta dveh ali več držav. 
 
6  Kadar je subjekt zaradi sedeža ali sedeža uprave rezident dveh držav pogodbenic, se šteje, da je samo rezident države, v kateri ima sedež dejanske uprave. Pri določanju rezidentstva za davčne namene subjektov glede na sedež dejanske uprave, se upošteva kraj, kjer se taka oseba dejansko upravlja. To je kraj, kjer se sprejemajo ključne upravne in poslovne odločitve, ki so potrebne za vodenje poslovanja. Sedež dejanske uprave je tako običajno kraj, kjer osebe ali skupina oseb na vodstvenih funkcijah (npr. uprava) sprejema odločitve, ali kraj, kjer se določajo dejanja, ki jih bo opravila oseba kot celota. 
T.im. dvojni rezidenti se lahko v primeru dvoma oprejo na prelomna pravila iz konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja, da bi razrešili dvojno rezidentstvo in ugotovili svoje rezidentstvo za davčne namene. V primeru dvoma, za rezidenta katere države se štejete, navedete obe rezidentstvi ali več rezidentstev za davčne namene, kar pomeni, da se bodo podatki pošiljali v vse navedene države. Po razrešitvi potencialne dileme glede dvojnega rezidentstva, ki jo naknadno opravite pri pristojnem davčnem organu, predložite novo samopotrdilo zaradi spremenjenih okoliščin.
Več informacij o uporabi prelomnih pravil iz konvencij pri ugotavljanju rezidentskega statusa subjektov za davčne namene najdete na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije na naslednji povezavi v dokumentu Pogosta vprašanja in odgovori z naslovom Rezidenti države pogodbenice  - odgovor na vprašanje št. 19): 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Vprasanja_in_odgovori/Vprasanja_in_odgovori_2_izdaja_Rezidenti_drzave_pogodbenice.pdf
 
Pojasnila pojmov:
SAMOPOTRDILO O DAVČNEM REZIDENTSTVU POSLOVNEGA SUBJEKTA
SAMOPOTRDILO O DAVČNEM REZIDENTSTVU
OBVLADUJOČE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku ZDavP-2I (Uradni list RS št. 91/2015 z dne 30.11.2015), ki začne veljati 1.1.2016, je v slovenski pravni red preneseno izvajanje Direktive 2014/107/EU in OECD standarda avtomatične izmenjave podatkov o finančnih računih nerezidentov za namen obdavčevanja. CRS (Common Reporting Standard) kot del OECD standarda vsebuje navodila poročanja in postopke dolžne skrbnosti, ki jih morajo izvajati poročevalske finančne institucije v državah, ki so se zavezale k izvajanju CRS standarda.
V skladu z 255.b členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) poročevalske finančne institucije Slovenije izvajajo postopke dolžne skrbnosti za identificiranje računov nerezidentov, zbirajo informacije o računih nerezidentov, ter jih letno sporočajo pristojnemu organu (FURS). Poročevalske finančne institucije so v postopkih dolžne skrbnosti pri novih računih posameznikov ob odprtju računa dolžne pridobiti samopotrdilo, ki poročevalski finančni instituciji omogoča ugotoviti, kje je imetnik računa rezident za davčne namene. 
V skladu s šestim odstavkom 255.b člena ZDavP-2 mora oseba, ki poročevalski finančni instituciji predloži samopotrdilo, v potrdilo navesti resnične, pravilne in popolne podatke.
Addiko Bank d.d., v skladu z 255.c členom ZDavP-2 vsako posamezno osebo (imetnika računa) obvešča o namenu zbiranja in obdelave osebnih podatkov, ki jih je v skladu z 255.č členom ZDavP-2 dolžna poročati pristojnemu organu. 
1. Identifikacija obvladujoče osebe
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2. Naziv in sedež poslovnega subjekta, v katerem ste obvladujoča oseba
3. Država rezidentstva za davčne namene in identifikacijska številka obvladujoče osebe (davčna številka) ali
    enakovredna oznaka, če ni identifikacijske številke davkoplačevalca
Prosimo, izpolnite tabelo z naslednjimi podatki:
                 § država rezidentstva za davčne namene2,
           § identifikacijska številka davkoplačevalca  - davčna številka oziroma številka za davčne namene za vsako državo rezidentstva za davčne namene (v nadaljevanju: davčna številka)
         
Pojasnila:
                    a)  Če ste rezident za davčne namene v Republiki Sloveniji, kot državo rezidentstva navedite Republiko Slovenijo, kot davčno številko pa navedite slovensko davčno številko.
                b)  Če ste rezident za davčne namene izven Republike Slovenije, navedite državo rezidentstva za davčne namene in davčno številko, ki vam jo je izdala država rezidentstva za davčne namene. Če ste izjemoma rezident za davčne namene v dveh ali celo več državah članicah/jurisdikcijah, navedite davčno številko ter državo rezidentstva za vse države, katerih rezident za davčne namene ste.
                             c)  Če ne razpolagate z davčno številko, navedite ustrezen razlog, ki izhaja iz A ali B:
                 A - država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente;
                 B - davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti.
1 / 2
1   Obvladujoča oseba: pri ugotavljanju obvladujočih oseb  se  poročevalska finančna institucija opre na podatke, ki se zbirajo in hranijo v skladu s postopki po ZPPDFT; upoštevajo se dejanski lastniki, ki imajo v lasti najmanj 25% delež poslovnega subjekta.
 
2   Država rezidentstva za davčne namene: vpiše se država članice/ jurisdikcije in davčna številka države članice/jurisdikcije, v kateri ste rezident za davčne namene. To je v tisti državi, v kateri ste zaradi svojega sedeža, sedeža uprave ali drugega podobnega merila dolžni plačevati davke od vseh svojih dohodkov, ki jih dosežete kjerkoli na svetu. Rezident za davčne namene pa niste v državi, v kateri plačujete davke samo v zvezi z dohodki iz virov v tej državi ali premoženja v njej. Informacije o statusu rezidentstva za davčne namene lahko pridobite tudi pri pristojnem davčnem organu (Finančni upravi Republike Slovenije oz. tujem davčnem organu). 
Kadar izpolnjujete navedene pogoje v več državah hkrati, se lahko štejete tudi za rezidenta dveh ali več držav. 
 
3  T.im. dvojni rezidenti se lahko v primeru dvoma oprejo na prelomna pravila iz konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja, da bi razrešili dvojno rezidentstvo in ugotovili svoje rezidentstvo za davčne namene. V primeru dvoma, za rezidenta katere države se štejete, navedete obe rezidentstvi ali več rezidentstev za davčne namene, kar pomeni, da se bodo podatki pošiljali v vse navedene države. Po razrešitvi potencialne dileme glede dvojnega rezidentstva, ki jo naknadno opravite pri pristojnem davčnem organu, predložite novo samopotrdilo zaradi spremenjenih okoliščin.
Več informacij o uporabi prelomnih pravil iz konvencij pri ugotavljanju rezidentskega statusa subjektov za davčne namene najdete na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije na naslednji povezavi v dokumentu Pogosta vprašanja in odgovori z naslovom Rezidenti države pogodbenice  - odgovor na vprašanje št. 19): 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Vprasanja_in_odgovori/Vprasanja_in_odgovori_2_izdaja_Rezidenti_drzave_pogodbenice.pdf
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Država rezidentstva za davčne namene
Davčna številka države rezidentstva
Če tuja davčna števika ni na razpolago, označite razlog A* ali B**
Če ste v tabeli označili razlog B, obrazložite zakaj niste uspeli pridobiti tuje davčne številke:
5. Izjava in podpis
razumem, da so informacije, ki sem jih posredoval, varovane v skladu z določbami o splošnih pogojih, ki urejajo odnose poslovnega subjekta s Addiko Bank d.d. in ki določajo, kako lahko Addiko banka uporabi in razkriva informacije, ki sem jih dostavil;
sem seznanjen, da se informacije v tem obrazcu ter druge informacije o poslovnem subjektu in o vsakem računu(ih), o katerem se poroča, lahko posredujejo davčnemu organu države, v kateri je odprt/voden račun(i) ter se izmenjajo s pristojnim organom(i) druge(ih) države (držav), v katerih sem rezident za davčne namene, v skladu z mednarodnim dogovorom o izmenjavi informacij o finančnih računih;
         izjavljam, da so vse navedbe v obrazcu resnične, pravilne in popolne;         
se zavezujem, da bom Addiko Bank d.d. nemudoma obvestil o vsaki spremembi okoliščin, ki vplivajo na spremembo statusa davčnega rezidentstva (kot npr. sprememba države bivanja, sprememba države rezidentstva in davčne številke) ter bom dostavil novo samopotrdilo in izjavo skladno s spremembami okoliščin.
a)
 
 
 
b)
 
 
  
c)
 
d)
Podpisani
(kraj)
, dne
(podpis zakonitega zastopnika in žig poslovnega subjekta)
(datum)
(ime in priimek zakonitega zastopnika poslovnega subjekta)
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SAMOPOTRDILO O DAVČNEM REZIDENTSTVU
OBVLADUJOČE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku ZDavP-2I (Uradni list RS št. 91/2015 z dne 30.11.2015), ki začne veljati 1.1.2016, je v slovenski pravni red preneseno izvajanje Direktive 2014/107/EU in OECD standarda avtomatične izmenjave podatkov o finančnih računih nerezidentov za namen obdavčevanja. CRS (Common Reporting Standard) kot del OECD standarda vsebuje navodila poročanja in postopke dolžne skrbnosti, ki jih morajo izvajati poročevalske finančne institucije v državah, ki so se zavezale k izvajanju CRS standarda.
V skladu z 255.b členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) poročevalske finančne institucije Slovenije izvajajo postopke dolžne skrbnosti za identificiranje računov nerezidentov, zbirajo informacije o računih nerezidentov, ter jih letno sporočajo pristojnemu organu (FURS). Poročevalske finančne institucije so v postopkih dolžne skrbnosti pri novih računih posameznikov ob odprtju računa dolžne pridobiti samopotrdilo, ki poročevalski finančni instituciji omogoča ugotoviti, kje je imetnik računa rezident za davčne namene. 
V skladu s šestim odstavkom 255.b člena ZDavP-2 mora oseba, ki poročevalski finančni instituciji predloži samopotrdilo, v potrdilo navesti resnične, pravilne in popolne podatke.
Addiko Bank d.d., v skladu z 255.c členom ZDavP-2 vsako posamezno osebo (imetnika računa) obvešča o namenu zbiranja in obdelave osebnih podatkov, ki jih je v skladu z 255.č členom ZDavP-2 dolžna poročati pristojnemu organu. 
1. Identifikacija obvladujoče osebe
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2. Naziv in sedež poslovnega subjekta, v katerem ste obvladujoča oseba
3. Država rezidentstva za davčne namene in identifikacijska številka obvladujoče osebe (davčna številka) ali
    enakovredna oznaka, če ni identifikacijske številke davkoplačevalca
Prosimo, izpolnite tabelo z naslednjimi podatki:
                 § država rezidentstva za davčne namene2,
           § identifikacijska številka davkoplačevalca  - davčna številka oziroma številka za davčne namene za vsako državo rezidentstva za davčne namene (v nadaljevanju: davčna številka)
         
Pojasnila:
                    a)  Če ste rezident za davčne namene v Republiki Sloveniji, kot državo rezidentstva navedite Republiko Slovenijo, kot davčno številko pa navedite slovensko davčno številko.
                b)  Če ste rezident za davčne namene izven Republike Slovenije, navedite državo rezidentstva za davčne namene in davčno številko, ki vam jo je izdala država rezidentstva za davčne namene. Če ste izjemoma rezident za davčne namene v dveh ali celo več državah članicah/jurisdikcijah, navedite davčno številko ter državo rezidentstva za vse države, katerih rezident za davčne namene ste.
                             c)  Če ne razpolagate z davčno številko, navedite ustrezen razlog, ki izhaja iz A ali B:
                 A - država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente;
                 B - davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti.
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1   Obvladujoča oseba: pri ugotavljanju obvladujočih oseb  se  poročevalska finančna institucija opre na podatke, ki se zbirajo in hranijo v skladu s postopki po ZPPDFT; upoštevajo se dejanski lastniki, ki imajo v lasti najmanj 25% delež poslovnega subjekta.
 
2   Država rezidentstva za davčne namene: vpiše se država članice/ jurisdikcije in davčna številka države članice/jurisdikcije, v kateri ste rezident za davčne namene. To je v tisti državi, v kateri ste zaradi svojega sedeža, sedeža uprave ali drugega podobnega merila dolžni plačevati davke od vseh svojih dohodkov, ki jih dosežete kjerkoli na svetu. Rezident za davčne namene pa niste v državi, v kateri plačujete davke samo v zvezi z dohodki iz virov v tej državi ali premoženja v njej. Informacije o statusu rezidentstva za davčne namene lahko pridobite tudi pri pristojnem davčnem organu (Finančni upravi Republike Slovenije oz. tujem davčnem organu). 
Kadar izpolnjujete navedene pogoje v več državah hkrati, se lahko štejete tudi za rezidenta dveh ali več držav. 
 
3  T.im. dvojni rezidenti se lahko v primeru dvoma oprejo na prelomna pravila iz konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja, da bi razrešili dvojno rezidentstvo in ugotovili svoje rezidentstvo za davčne namene. V primeru dvoma, za rezidenta katere države se štejete, navedete obe rezidentstvi ali več rezidentstev za davčne namene, kar pomeni, da se bodo podatki pošiljali v vse navedene države. Po razrešitvi potencialne dileme glede dvojnega rezidentstva, ki jo naknadno opravite pri pristojnem davčnem organu, predložite novo samopotrdilo zaradi spremenjenih okoliščin.
Več informacij o uporabi prelomnih pravil iz konvencij pri ugotavljanju rezidentskega statusa subjektov za davčne namene najdete na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije na naslednji povezavi v dokumentu Pogosta vprašanja in odgovori z naslovom Rezidenti države pogodbenice  - odgovor na vprašanje št. 19): 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Vprasanja_in_odgovori/Vprasanja_in_odgovori_2_izdaja_Rezidenti_drzave_pogodbenice.pdf
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Država rezidentstva za davčne namene
Davčna številka države rezidentstva
Če tuja davčna števika ni na razpolago, označite razlog A* ali B**
Če ste v tabeli označili razlog B, obrazložite zakaj niste uspeli pridobiti tuje davčne številke:
5. Izjava in podpis
razumem, da so informacije, ki sem jih posredoval, varovane v skladu z določbami o splošnih pogojih, ki urejajo odnose poslovnega subjekta s Addiko Bank d.d. in ki določajo, kako lahko Addiko banka uporabi in razkriva informacije, ki sem jih dostavil;
sem seznanjen, da se informacije v tem obrazcu ter druge informacije o poslovnem subjektu in o vsakem računu(ih), o katerem se poroča, lahko posredujejo davčnemu organu države, v kateri je odprt/voden račun(i) ter se izmenjajo s pristojnim organom(i) druge(ih) države (držav), v katerih sem rezident za davčne namene, v skladu z mednarodnim dogovorom o izmenjavi informacij o finančnih računih;
         izjavljam, da so vse navedbe v obrazcu resnične, pravilne in popolne;         
se zavezujem, da bom Addiko Bank d.d. nemudoma obvestil o vsaki spremembi okoliščin, ki vplivajo na spremembo statusa davčnega rezidentstva (kot npr. sprememba države bivanja, sprememba države rezidentstva in davčne številke) ter bom dostavil novo samopotrdilo in izjavo skladno s spremembami okoliščin.
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b)
 
 
  
c)
 
d)
Podpisani
(kraj)
, dne
(podpis zakonitega zastopnika in žig poslovnega subjekta)
(datum)
(ime in priimek zakonitega zastopnika poslovnega subjekta)
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SAMOPOTRDILO O DAVČNEM REZIDENTSTVU
OBVLADUJOČE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA
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c)
 
d)
Podpisani
(kraj)
, dne
(podpis zakonitega zastopnika in žig poslovnega subjekta)
(datum)
(ime in priimek zakonitega zastopnika poslovnega subjekta)
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DOLOČITEV STATIČNIH OZNAK TVEGANJ
POSLOVNEGA SUBJEKTA
Naziv subjekta:
Matična številka:
ali Hibis šifra partnerja:
ŠT.
VPRAŠANJE
DA
NE
KRITERIJI TVEGANOSTI
1.
Ali je zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba ali dejanski lastnik politično izpostavljena oseba (PEP), za katero je bil opravljen poglobljen pregled in dana odobritev za poslovanje s strani višjega vodstva?
Oznaka S32 se ne dodeli družbam, katerih vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu v eni ali več državah članicah v skladu z zakonodajo Evropske unije in subjektom javnega sektorja, kamor se štejejo državni organi, uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnegaproračuna ali proračuna lokalne skupnosti.
S32
2.
Ali je stranka nepridobitna organizacija in ima sedež v tveganih državah in/ali so njeni ustanovitelji iz tveganih držav?
S33
3.
Ali je stranka druga oseba civilnega prava?
S34
4.
Ali ima stranka kompleksno oz. skrito lastništvo?
S36
5.
Ali ima stranka, ki sklepa poslovno razmerje sedež oz. stalni ali začasni naslov na off-shore  območju?
G12
6.
Ali ima zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec, ki nastopa v imenu stranke stalni ali začasni naslov na tveganem in/ali  off-shore območju?
G22
7.
Ali ima pri stranki vsaj eden od dejanskih lastnikov stalni ali začasni naslov na tveganem in/ali  off-shore območju?
G32
8.
Ali stranka ob vzpostavitvi poslovnega razmerja ali opravljeni transakciji nima dodeljenega nobenega od statičnih kriterijev analize tveganosti od 1-6 ?
B11
9.
Neaktivna družba v sodnem postopku (zaradi likvidacije, stečaja itd.)
B14
10.
Ali je bila stranka pregledana s strani tretje osebe?
T13
11.
Ali je stranka izdajatelj vrednostnega papirja / drugi partner?
V82
12.
Ali je bilo z indosamentom stranki preneseno potrdilo o vlogi in pregled stranke ni potreben?
VCD
13.
Ali stranka nima popolne dokumentacije - ostalo?
B41
14.
Ali manjka informacija o tem kdo je dejanski lastnik?
B44
15.
Ali manjka registracija tuje pravne osebe, ki je eden od členov lastniške strukture?
B45
16.
Ali manjka identifikacija zakonitega zastopnika?
B46
17.
Ali so podatki o pravni osebi, zakonitem zastopniku, pooblaščencu in dejanskih lastnikih nepopolni?
B47
18.
Ali manjka Web-check v zvezi z ugotavljanjem politične izpostavljenosti?
B48
19.
Izbrisana družba - odprti posli, sodni postopki - dokomentacije ni potrebno pridobivati
B13
Pri odpiranju kateregakoli posla stranka ne sme imeti nobene od oznak tveganja pod zaporedno številko 13. - 19.!
Skrbnik, ki je določil kriterije tveganja: 
Zaposleni, ki je kontroliral dokumentacijo: 
Zaposleni, ki je vnesel kriterije v HIBIS:
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19.
Ali je stranka javni organ ali drugo javno telo, ki izpolnjuje v Pravilniku navedene pogoje?
S11
20.
Ali je stranka druga PO, ki ni javni organ ali javno telo in izpolnjuje v Pravilniku navedene pogoje?
S12
21.
Ali je stranka organizacija s sedežem v RS, ki je zavezanec za ZPPDFT oz. podobna organizacija? 
S21
22.
Ali je stranka  državni organ, lokalna skupnost, javna agencija, javni sklad, javni zavod?
S22
23.
Ali je stranka  družba z izdanimi vrednostnimi papirji, ki kotira  na organiziranem trgu? 
S23
Obrazložitve:
 
Tuja politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje, ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju ter ima stalno prebivališče v katerikoli drugi državi, ,vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.
 
Fizične osebe, ki delujejo, ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:
a)         voditelji oziroma voditeljice držav, predsedniki oziroma predsednice vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
b)         izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
c)         člani oziroma članice vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev;
d)         člani oziroma članice računskih sodišč in svetov centralnih bank;
e)         veleposlaniki oziroma veleposlanice, odpravniki oziroma odpravnice poslov in visoki častniki oziroma častnice oboroženih sil;
f)         člani oziroma članice upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države.
g)         Ožji družinski člani osebe iz drugega odstavka tega člena so zakonec ali zunajzakonski partner, starši, ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.
h)         Ožji sodelavec osebe iz drugega odstavka tega člena je vsaka fizična oseba, ki ima skupni dobiček iz premoženja ali sklenjenega poslovnega razmerja, ali ima katere koli druge tesne poslovne stike.
 
Skrbnik, ki sklepa posel s stranko, ki je tuja politično izpostavljena oseba, pred njegovo sklenitvijo opravi poglobljen pregled stranke in pridobi  pisno odobritev  nadrejene odgovorne osebe (dobi oznako S32).
 
Nepridobitne organizacije so:
1. Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava (nepridobitne osebe javnega prava), 
2. Društva 
3. Nepridobitne organizacije  - pravne osebe zasebnega prava sodijo:
-  zasebni zavodi, ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in  36/00)
-  ustanove, ustanovljene na podlagi zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95)
-  sindikalne organizacije, ki imajo status pravne osebe
-  politične stranke
-  druge pravne osebe, ki so ustanovljene v skladu z drugimi zakoni, vendar niso niti gospodarske družbe, niti društva oziroma zveze društev, niti pravne osebe javnega prava; to so npr. skupnost lastnikov stanovanj po stanovanjskem zakonu(Uradni list RS, št. 69/03).
 
Druge osebe civilnega prava so lahko ustanove (skladi, fundacije, fondi). Ustanova je na določen namen vezano premoženje. Namen ustanove mora biti splošno koristen ali dobrodelen in praviloma trajen.
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(podpis imetnika)
Vloga za izdajo poslovne debetne Mastercard kartice
za poslovni subjekt
Podatki o imetniku kartice
Št. transakcijskega računa:
(kot je vpisano v sodni/poslovni register, največ 25 znakov, vključno s presledki)
Podatki o uporabniku
Izpis uporabnikovega imena na kartici (največ 25 znakov, vključno s presledki):
Uporabnik pooblaščam imetnika kartice, da:
Uporabnik naročam obveščanje o izvršenih transakcijah (avtorizacijah) s SMS:
Izpis imetnikovega imena na kartici (največ 23 znakov, vključno s presledki):
(žig uporabnika in podpis zastopnika)
Zastopnik(-ca) uporabnika s podpisom na vlogi jamčim za točnost in pravilnost podatkov na tem obrazcu. Prav tako s podpisom potrjujem, da sem seznanjen(-a) s Splošnimi pogoji poslovanja s poslovno debetno kartico, jih razumem in se z njimi v celoti strinjam. Ta vloga, skupaj s Splošnimi pogoji, ima značaj pogodbe. Hkrati dovoljujem in soglašam, da banka za vse stroške v zvezi z izdajo in uporabo kartice, obračunane v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom storitev Addiko Bank d.d. bremeni zgoraj navedeni transakcijski račun ter se zavezujem, da bomo pravočasno zagotovili denarna sredstva na transakcijskem računu za plačilo teh storitev.
Imetnik s podpisom na vlogi potrjujem, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja s poslovno debetno kartico, jih razumem in se z njimi v celoti strinjam.
-  polaga gotovino na TRR na bančnih avtomatih, kjer je to omogočeno:
-  izvaja dvige gotovine na bančnih avtomatih (B), plačila na terminalih POS (P) in plačila na spletu (W) do zneska                                                           dnevnega limita v EUR:
   
 
 
-  na bančnih avtomatih vpogleduje v stanje na TRR:
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.
Prenesi podatke
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Zahtevek za uporabo storitve Addiko Business EBank
za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva
verzija 5.2 (avgust 2016)
Podatki o uporabniku:
Št. transakcijskega računa:
Za uporabo kartice "Ena za vse" je potreben bralnik pametnih kartic, ki ga lahko naročite pri podjetju Halcom d.d. ali na njihovi spletni strani www.halcom.si.
 
Ta zahtevek ima, skupaj z vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji za uporabo storitve Addiko Business EBank za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva, značaj pogodbe.
 
S podpisom tega zahtevka potrjujem, da sem seznanjen/-a z določili Splošnih pogojev za uporabo storitve Addiko Business EBank, jih razumem, z njimi v celoti soglašam in jih sprejemam. Hkrati s podpisom potrjujem tudi seznanjenost s cenikom storitev Addiko Bank d.d. za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva.
Bančni delavec, ki je identificiral stranko:
(podpis)
(podpis zakonitega zastopnika)
Izpolni banka:
Datum:
Ime in priimek:
(tiskane črke)
Bančni referent, ki je prejel zahtevek:
(podpis)
Datum:
Ime in priimek:
(tiskane črke)
Podatki o storitvi:
Različica:
Jezik:
(pooblastila za uporabo storitve EB in Halcom zahtevkov se ne izpolni)
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Pooblastilo za uporabo storitve Addiko Business EBank
za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva
Št. transakcijskega računa:
(podpis pooblaščene osebe)
(podpis zakonitega zastopnika in žig uporabnika)
verzija 9.5 (maj 2018)
Prenesi podatke
Različica:
..\..\logo\www.jpg
Izjava pooblaščene osebe:
S podpisom potrjujem, da sprejemam pooblastilo in da sem seznanjena z določili Splošnih pogojev storitve Addiko Business EBank, s strinjam z njimi in jih sprejemam.
S podpisom zagotavljam, da je pooblaščena oseba seznanjena s Splošnimi pogoji storitve Addiko Business EBank.
Izjava zastopnika:
Podatki o uporabniku elektronske banke Addiko Business EBank:
Pooblaščena oseba:
Vrste pooblastil za pooblaščeno osebo:
Domače plačilne transakcije
priprava
podpisovanje
pošiljanje
pregledi
priprava paketov
oddaljeno podpisov.
Čezmejne plačilne transakcije
priprava
podpisovanje
pošiljanje
pregledi
priprava paketov
oddaljeno podpisov.
e-Dokumenti (e-Račun, ...)
prejemanje
e-Dokumenti (e-Račun, ...)
izdajanje **/***
e-Depozit
priprava
pregledi
Cash Management **/***
priprava
podpisovanje
pregledi
SEPA DD prejemnik *
priprava
podpisovanje
pregledi
priprava paketov
oddaljeno podpisov.
SMS obveščanje o stanju
 na TRR ***
Limit plačilnih transakcij
dnevni limit
limit transakcije
Datoteke / e-obrazci
pregledi
(npr: izpisek MasterCard za vse kartice uporabnika)
 *    za uporabo storitve se sklene dodatno pogodbeno razmerje
 **   za uporabo storitve je potrebno predložiti formalizirano vlogo
 ***  za uporabo storitve se obračuna nadomestilo po vsakokrat veljavnem ceniku Addiko Bank d.d.
Podpisna pravica:
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.
Naročilnico za pridobitev osebnega kvalificiranega digitalnega potrdila za pooblaščene osebe poslovnih subjektov, registrirane za opravljanje dejavnosti, izpolni zastopnik poslovnega subjekta in vsi bodoči imetniki digitalnih potrdil, za katere želi poslovni subjekt pridobiti digitalno potrdilo. Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta ob identifikaciji s svojim osebnim dokumentom osebno odda izpolnjeno vlogo in sklep vpisa v sodni register ali drug ustrezen register na naslovu: Halcom d.d., Halcom CA, Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana ali pri pooblaščeni prijavni službi.
 
S podpisom soglašam, da pooblaščena oseba poslovnega subjekta (imetnik digitalnega potrdila) lahko v imenu in za račun poslovnega subjekta veljavno varno elektronsko podpiše zahtevo za podaljšanje obstoječega digitalnega potrdila ali izdajo novega z enakimi podatki v skladu s takrat veljavno politiko in cenikom ponudnika storitev zaupanja Halcom CA, vendar samo pod pogojem, da je varen elektronski podpis overjen z veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ji je bil izdan kot pooblaščeni osebi tega poslovnega subjekta.
 
Obdelava in varstvo podatkov je posebej urejena v Pogojih obdelave in varstva podatkov Halcom CA ter predmet posebne privolitve zakonitega zastopnika in vseh bodočih imetnikov poslovnega subjekta. Zaradi zahtev veljavnih predpisov, varnosti pravnega prometa in tehnoloških zahtev izdaja kvalificiranih digitalnih potrdil brez teh privolitev za obdelavo in varstvo podatkov žal ni mogoča.
 
Poslovni subjekt je seznanjen z veljavno Politiko Halcom CA ter izjavlja, da jih le-ta zavezuje kot splošni pogoji k tej naročilnici in da se bodo ravnali po navodilih ponudnika storitev zaupanja. Poslovni subjekt se kot delodajalec bodočih imetnikov potrdil zavezuje, da bodo pooblaščenci izpolnjevali vse določbe Politike Halcom CA (http://www.halcom.com) in ostalih veljavnih predpisov.
Krovna naročilnica za izdajo kvalificiranih osebnih digitalnih potrdil za poslovni subjekt
v 1.0
Ime in priimek ter podpis zakonitih zastopnikov ali prokuristov:
Račun posredujte na naslov: Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana
Naročam izdajo potrdil za:
Zap. št.
Ime in priimek
Zap. št.
    Ime in priimek
Ime in priimek (TISKANE ČRKE)
Podpis 
Žig poslovnega subjekta
Izjava (označite le, če ne poslujete z žigom)
I  HALCOM d.d.  I  Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana  I  Okrožno sodišče v Ljubljani  I  Matična št.: 5556511000  I  Davčna številka: SI43353126  I  Osnovni kapital: 107.244,20 €
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Spodaj podpisani/a sem seznanjen/a, da je Halcom d.d., Tržaška cesta 118, Ljubljana dolžan obdelovati moje osebne podatke za namene varnosti in zaupanja v e-poslovanje kot kvalificirani ponudnik storitev zaupanja in upravljavec osebnih podatkov na podlagi določb veljavnih predpisov, predvsem Uredbe (EU) št. 910/2014 z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (t.i. uredba eIDAS), Splošne uredbe o varstvu podatkov (t. i. uredba GDPR) ter na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom kvalificiranih digitalnih potrdil ali storitev zaupanja in Pravil varstva podatkov, ki so objavljena na spletni strani www.halcom.com. Halcom je kvalificirani ponudnik storitve zaupanja in vpisan v seznam zaupanja Evropske komisije.
 
Za namen varnosti elektronskega poslovanja in skladno s predpisi o storitvah zaupanja Halcom preverja pravilnost osebnih podatkov pri državnih organih, ki upravljajo z javnimi evidencami, ali opravi poizvedbe o osebnih podatkih pri drugih upravljavcih zbirk podatkov glede podatkov, ki jih niste posredovali in so potrebni za dosego namena poslovanja v skladu z naročilom izdaje kvalificiranega potrdila ali druge Halcomove storitve zaupanja. Na podlagi upravičene in zakonite zahteve je Halcom dolžan vaše osebne podatke posredovati domačim ali tujim državnim organom, nosilcem javnega pooblastila, izvajalcem javnih služb ali izvajalcem izvensodnega reševanja sporov. Za namene varnega in uporabnega elektronskega podpisovanja v oblaku Halcom obdeluje poleg podatkov o digitalnih potrdilih in storitvah zaupanja še podatke in dokumente glede elektronskega podpisa v oblaku, če takšno storitev uporabljate.
 
Hkrati dajem izrecno pisno privolitev za obdelavo mojih osebnih podatkov in dovoljujem, da Halcom d.d, Tržaška cesta 118, Ljubljana obdeluje, uporablja in za določeno obdobje shranjuje moje osebne podatke ter podatke, ki so vsebovani v digitalnem potrdilu, v skladu s politikami o storitvah zaupanja javno objavi v imeniku izdanih digitalnih potrdil. Na podlagi te vaše privolitve Halcom zagotavlja osebam, s katerimi elektronsko poslujete (npr. banke, zavarovalnice, državna uprava in drugi), dostop do vašega potrdila v imeniku in v njem javno objavljenih podatkov ter podatke o načinu identifikacije in preverjanja pravilnosti podatkov posredujemo partnerskim ponudnikom, ki izvajajo povezane storitve (npr. elektronska identifikacija, elektronsko podpisovanje, elektronsko bančništvo, mobilna plačila), če pri naročilu njihove storitve to izrecno odobrite in če veljavni predpisi zahtevajo obvezno identifikacijo. 
 
Seznanjen/a sem, da privolitev lahko kadarkoli pisno prekličem, vendar ima to lahko posledice za veljavnost kvalificiranega potrdila ali izvajanje storitve zaupanja. Prav tako preklic privolitve ne vpliva na hrambo podatkov, ki jo kot obvezno predpisujejo veljavni predpisi.
 
Vsi ostali podatki, ki niso vsebovani v digitalnem potrdilu ter niso javno objavljeni, so strogo varovani skladno s predpisi o varstvu podatkov in se uporabljajo izključno za namen upravljanja potrdil ter varnega elektronskega bančništva in elektronskega poslovanja ter se ne uporabljajo za druge namene.
 
Osebne podatke glede digitalnih potrdil in storitev zaupanja hranimo skladno z evropskimi (ETSI) standardi še sedem let po prenehanju veljavnosti potrdil. Druge podatke hranimo do največ 6 let po prenehanju pogodbenega razmerja, razen če veljavna zakonodaja določi drugače glede hrambe podatkov.
 
Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na http://www.halcom.com. Za vsa vprašanja in za izvajanje pravic (dajanje ali preklic privolitve, vpogled v lastne osebne podatke, spremljanje dostopa do osebnih podatkov in podobno) je na razpolago Pooblaščenec za zasebnost in regulatorno skladnost pri Halcom CA (z angleško kratico: DPO; Halcom d.d., Halcom CA, Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija. Telefon: 01 200 34 86. Faks: 01 200 33 60. E-pošta: ca@halcom.si).
Seznanitev in privolitev za obdelavo osebnih podatkov
I  HALCOM d.d.  I  Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana  I  Okrožno sodišče v Ljubljani  I  Matična št.: 5556511000  I  Davčna številka: SI43353126  I  Osnovni kapital: 107.244,20 €
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kraj in datum
Podpis zakonitega zastopnika 
I
..\..\04 Addiko Business EBank\SI\Halcom - medij (2016-07).png
 2. Podatki o pooblaščeni osebi
 1. Naročam                                                                      KARTICA          ali        USB KLJUČ
Zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila pooblaščene osebe
V digitalno potrdilo se poleg podatkov ponudnika storitev zaupanja Halcom CA zapišejo podatki iz zahtevka za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila za pooblaščeno osebo v skladu z najnovejšo veljavno Politiko Halcom CA za napredno kvalificirano digitalno potrdilo – pametna kartica ali ključ USB (http://www.halcom.com). Podatki, ki so vsebovani v kvalificiranem digitalnem potrdilu, bodo v skladu s Politiko Halcom CA objavljeni v centralnem imeniku izdanih digitalnih potrdil. Zaradi varstva podatkov je javno dostopen le register preklicanih potrdil, ki je del imenika. Dostop do imenika izdanih potrdil je omogočen le pooblaščenim uporabnikom, ki preverjajo večje število izdanih potrdil. Obdelava in varstvo podatkov je posebej urejena v Pravilih varstva podatkov Halcom CA ter predmet posebne privolitve bodočega imetnika. Zaradi zahtev veljavnih predpisov, varnosti pravnega prometa in tehnoloških zahtev izdaja kvalificiranega digitalnega potrdila brez privolitve za obdelavo in varstvo podatkov žal ni mogoča. S podpisom jamčim za resničnost danih podatkov. Prav tako se obvezujem, da bom nemudoma sporočil vsako spremembo podatkov, ki bi lahko vplivala na veljavnost potrdila. Potrjujem, da sem podpisal privolitev za obdelavo in varstvo podatkov skladno s Pravili varstva podatkov Halcom CA ter da sem seznanjen z vsebino Politike Halcom CA ter z vsebino obvestila uporabnikom kvalificiranih potrdil Halcom CA in izjavljam, da bom ravnal v skladu z njimi.
Identiteto zastopnika, ustrezni izpis iz registra poslovnih subjektov ter podatke na zahtevku je preveril uslužbenec:
v 1.0
Označite želeni medij
I  HALCOM d.d.  I  Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana  I  Okrožno sodišče v Ljubljani  I  Matična št.: 5556511000  I  Davčna številka: SI43353126  I  Osnovni kapital: 107.244,20 €
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ime in priimek (TISKANE ČRKE)
Poslovni subjekt (Enota, originalni žig) 
Podpis
Datum
Kraj in datum
Podpis pooblaščene osebe
Podpis zakonitih zastopnikov ali prokuristov ter žig poslovnega subjekta
Spodaj podpisani/a sem seznanjen/a, da je Halcom d.d., Tržaška cesta 118, Ljubljana dolžan obdelovati moje osebne podatke za namene varnosti in zaupanja v e-poslovanje kot kvalificirani ponudnik storitev zaupanja in upravljavec osebnih podatkov na podlagi določb veljavnih predpisov, predvsem Uredbe (EU) št. 910/2014 z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (t.i. uredba eIDAS), Splošne uredbe o varstvu podatkov (t. i. uredba GDPR) ter na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom kvalificiranih digitalnih potrdil ali storitev zaupanja in Pravil varstva podatkov, ki so objavljena na spletni strani www.halcom.com. Halcom je kvalificirani ponudnik storitve zaupanja in vpisan v seznam zaupanja Evropske komisije.
 
Za namen varnosti elektronskega poslovanja in skladno s predpisi o storitvah zaupanja Halcom preverja pravilnost osebnih podatkov pri državnih organih, ki upravljajo z javnimi evidencami, ali opravi poizvedbe o osebnih podatkih pri drugih upravljavcih zbirk podatkov glede podatkov, ki jih niste posredovali in so potrebni za dosego namena poslovanja v skladu z naročilom izdaje kvalificiranega potrdila ali druge Halcomove storitve zaupanja. Na podlagi upravičene in zakonite zahteve je Halcom dolžan vaše osebne podatke posredovati domačim ali tujim državnim organom, nosilcem javnega pooblastila, izvajalcem javnih služb ali izvajalcem izvensodnega reševanja sporov. Za namene varnega in uporabnega elektronskega podpisovanja v oblaku Halcom obdeluje poleg podatkov o digitalnih potrdilih in storitvah zaupanja še podatke in dokumente glede elektronskega podpisa v oblaku, če takšno storitev uporabljate.
 
Hkrati dajem izrecno pisno privolitev za obdelavo mojih osebnih podatkov in dovoljujem, da Halcom d.d, Tržaška cesta 118, Ljubljana obdeluje, uporablja in za določeno obdobje shranjuje moje osebne podatke ter podatke, ki so vsebovani v digitalnem potrdilu, v skladu s politikami o storitvah zaupanja javno objavi v imeniku izdanih digitalnih potrdil. Na podlagi te vaše privolitve Halcom zagotavlja osebam, s katerimi elektronsko poslujete (npr. banke, zavarovalnice, državna uprava in drugi), dostop do vašega potrdila v imeniku in v njem javno objavljenih podatkov ter podatke o načinu identifikacije in preverjanja pravilnosti podatkov posredujemo partnerskim ponudnikom, ki izvajajo povezane storitve (npr. elektronska identifikacija, elektronsko podpisovanje, elektronsko bančništvo, mobilna plačila), če pri naročilu njihove storitve to izrecno odobrite in če veljavni predpisi zahtevajo obvezno identifikacijo.
 
Seznanjen/a sem, da privolitev lahko kadarkoli pisno prekličem, vendar ima to lahko posledice za veljavnost kvalificiranega potrdila ali izvajanje storitve zaupanja. Prav tako preklic privolitve ne vpliva na hrambo podatkov, ki jo kot obvezno predpisujejo veljavni predpisi.
 
Vsi ostali podatki, ki niso vsebovani v digitalnem potrdilu ter niso javno objavljeni, so strogo varovani skladno s predpisi o varstvu podatkov in se uporabljajo izključno za namen upravljanja potrdil ter varnega elektronskega bančništva in elektronskega poslovanja ter se ne uporabljajo za druge namene.
 
Osebne podatke glede digitalnih potrdil in storitev zaupanja hranimo skladno z evropskimi (ETSI) standardi še sedem let po prenehanju veljavnosti potrdil. Druge podatke hranimo do največ 6 let po prenehanju pogodbenega razmerja, razen če veljavna zakonodaja določi drugače glede hrambe podatkov.
 
Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na http://www.halcom.com. Za vsa vprašanja in za izvajanje pravic (dajanje ali preklic privolitve, vpogled v lastne osebne podatke, spremljanje dostopa do osebnih podatkov in podobno) je na razpolago Pooblaščenec za zasebnost in regulatorno skladnost pri Halcom CA (z angleško kratico: DPO; Halcom d.d., Halcom CA, Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija. Telefon: 01 200 34 86. Faks: 01 200 33 60. E-pošta: ca@halcom.si).
I
Seznanitev in privolitev za obdelavo osebnih podatkov
Kraj in datum
Podpis zakonitega zastopnika 
I  HALCOM d.d.  I  Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana  I  Okrožno sodišče v Ljubljani  I  Matična št.: 5556511000  I  Davčna številka: SI43353126  I  Osnovni kapital: 107.244,20 €
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Vloga za izdajo poslovne plačilne MasterCard kartice - UPORABNIK
Podatki o uporabniku (pravna oseba, s.p., …)
Skrajšana firma oz. kratko ime (kot je vpisano v sodni/poslovni register, največ 23 znakov, vključno s presledki):
Davčna številka:
Matična številka:
Sedež oz. naslov uporabnika:
Kontaktna oseba (ime in priimek):
Izpis uporabnikovega imena na kartici (pravna oseba, največ 23 znakov, vključno s presledki)
Naslov za pošiljanje korespondence, kartic, izpiskov ipd (če se razlikuje od naslova sedeža):
Poravnava obveznosti
   Dan bremenitve (enkrat v mesecu):         18.                                             
Št. transakcijskega računa:
EUR.
S podpisom jamčim za točnost in pravilnost podatkov na tem obrazcu ter potrjujem, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji poslovne plačilne MasterCard kartice, jih razumem in z njimi soglašam.
(žig in podpis zakonitega zastopnika)
Izpolni banka
EUR.
(žig in podpis banke)
verzija 4.2 (julij 2016)
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Vloga za izdajo poslovne plačilne MasterCard kartice - IMETNIK
Podatki o uporabniku (poslovni subjekt)
Skrajšana firma oz. kratko ime (kot je vpisano v sodni/poslovni register, največ 23 znakov, vključno s presledki):
Davčna številka:
Matična številka:
(žig in podpis zakonitega zastopnika)
S podpisom jamčim za točnost in pravilnost podatkov na tem obrazcu
Izpolni banka (skrbnik)
Podatki o imetniku kartice (fizična oseba)
Prenesi podatke (kar ostane izpolni)
Izpis imetnikovega imena na kartici (največ 21 znakov, vključno s presledki)
* številka GSM je obvezen podatek za uporabo varnih spletnih plačil
Kontaktni podatki
Podatki o osebnem dokumentu
(podpis imetnika kartice)
Izpolni banka
(žig in podpis banke)
verzija 4.3 (maj 2018)
Imetnik kartice s podpisom na vlogi potrjujem, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji poslovne plačilne MasterCard kartice, jih razumem, z njimi soglašam in jih sprejemam.
Limit spodaj pooblaščenega imetnika poslovne kartice MasterCard se določi kot odstotek (%) od skupnega 
mesečnega limita uporabnika.
Izpolni banka (Operacije)
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.
Vloga za vključitev, spremembo ali ukinitev storitve e-račun
Vrsta zahtevka:
Naziv:
Sedež:
Poštna številka in kraj:
Davčna številka
Podatki o izdajatelju:
Podatki o računih:
IBAN številka TRR
Prejem e-prijav
* Izdajatelj navede IBAN tistega TRR, ki je vključen v elektronsko banko za pravne osebe in prek katerega bo posredoval e-račune do prejemnikov, prejemal povratne informacije o posredovanih e-računih in prevzemal e-prijave na prejem eračunov od novih prejemnikov v bankah. 
Ime reference**
Opis reference (do 200 znakov)
Povezava do dodatnega opisa -
navodila za izpolnjevanje ***
Splošni pogoji izdajatelja
URL izdajatelja
 * V tabelo izdajatelj vpiše podatke, ki jih poljubno določi in ki so potrebni za pravilno pridobivanje podatkov o novih prejemnikih, ki bodo vlogo za prejem e-računov oddali v elektronski obliki prek e-bančnih rešitev. Podatki bodo vidni v registru izdajateljev in na spletnih straneh banke.   ** Polje Ime reference je alfanumeričen podatek max. 35 znakov, ki ga določi izdajatelj in iz katerega le-ta nedvoumno identificira svojega naročnika – imetnika računa in prejemnika pravno osebo (uporabnika elektronske banke za pravne osebe) ali prejemnika fizično osebo (uporabnika elektronske banke za fizične osebe).  *** V polje Povezava do spletne strani mora izdajatelj navesti spletno stran, kjer bo za prejemnike e-računov namestil podrobna navodila za izpolnjevanje e-prijave.
Podatki za pravilno pridobivanje podatkov o novih prejemnikih*
1/2
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verzija 2.1 (julij 2016)
Splošni pogoji za e-račun so del Splošnih pogojev za uporabo storitve Addiko Business EBank za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva in so na voljo na spletnih straneh banke.
Izdajatelja bo banka vključila v Sistem za izmenjavo e-računov po podpisu Vloge s strani zakonitega zastopnika pravne osebe in posredovanem pooblastilu za uporabo elektronskega bančništva Addiko Businees EBankIzdajatelj si mora zagotoviti eArhiv za eRačune.
 
 
 
S podpisom na vlogi jamčim za točnost in resničnost podatkov.
(izpolni banka)
Zahtevek pregledal
Zakoniti zastopnik /
2/2
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verzija 2.1 (julij 2016)
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- imel v zadnjih dveh letih blokiran transakcijski račun pri katerikoli banki
  (informacije so dostopne na http://www.gvin.com)
- družba, ki ima delnice na prinosnika
- nerezident
- subjekt, katerega dejanski lastnik / zakoniti zastopnik / pooblaščena oseba je nerezident
- nerezident in istočasno gospodarska družba, ki ne opravlja ali ne sme opravljati trgovske   ali proizvodne dejavnosti v državi, v kateri je registrirana (t.im. off-shore družba)
- subjekt, katerega dejanski lastnik / zakoniti zastopnik / pooblaščena oseba je politično   izpostavljena oseba (PEP)
Poslovni subjekt, s katerim sklepamo poslovno razmerje, je:
Naziv subjekta:
Matična številka:
ali HIBIS številka:
verzija 5.5 (julij 2017)
IZJAVA
pri odpiranju transakcijskega računa poslovnemu subjektu
Pripravil/-a:
(ime in priimek skrbnika)
Preveril/-a:
(ime in priimek)
Podlaga za odobritev je tudi vsebina pravilno izpolnjenega dokumenta "Ugotavljanje namena in narave poslovnega razmerja".
 
Tuja fizična oseba je rezident, če razpolaga z delovno ali bivalno vizo, ki je bila izdana za obdobje, daljše od šestih mesecev.
..\..\..\..\..\..\Produktno vodenje in marketing\PVM_Mikro & Corporate\Obrazci Corporate & Mikro - Addiko\13 Logo\žarnica-180x160.jpg
Odobril/-a:
(ime in priimek)
Otvoritev TRR odobri:
  Mikro = Področni direktor ali Vodja podpore prodaji ali Vodja tima podpore prodaji
  Corporate = Področni direktor
Dokumentacijo vsebinsko in celostno preveri:
  Mikro = vodja poslovalnice ali poslovni svetovalec
  Corporate = vodja PC ali vodja tima ali podjetniški svetovalec
DA
NE
Priloga:
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Dokument:
Izpis iz sodnega/poslovnega registra (SI = AJPES ePRS), podpisan s strani skrbnika
  (d.o.o. / d.d. / d.n.o. / k.d. / s.p. / z.o.o.)
ali odločba oziroma potrdilo o vpisu v register pristojnega ministrstva/UE
  (društvo / notar / poklicni športnik / registrirani zasebnik / zobozdravnik / kmet /...)
IDEN01_Identifikacija pravne osebe in oseb pooblaščenih za zastopanje
Dokumentacija, ki dokazuje dejansko lastništvo (≥25% delež)
+ IDEN03_Obrazec s podatki o dejanskih lastnikih (razen v primeru, ko so vsi dejanski lastniki v banki identificirani bodisi kot zastopniki, bodisi kot pooblaščenci in je lastniška struktura enostavna (brez lastniške verige), pri subjektih brez lastniške strukture se šteje zastopnik kot dejanski lastnik)
Odločba ali potrdilo o davčni registraciji za kmeta, ki je DDV zavezanec
Izpis obrazca WEB CHECK iz aplikacije Smaragd  - 
za poslovni subjekt, zastopnike, dejanske in večinske lastnike (ter morebitne pooblaščence za opravljanje bančnih poslov). V primeru s.p. sta poslovni subjekt in zastopnik ista oseba = 1 vpogled
IDEN13_Oznake tveganj = določitev statičnih oznak tveganj za poslovne subjekte
Določitev FATCA statusa pravne osebe (interni obrazec): 
 -    vprašalnik  - seznam pokazateljev (indicev) za oceno FATCA statusa
  -    obrazec za določanje FATCA statusa
Samopotrdilo o davčnem rezidentstvu pravnega subjekta (CRS) + skladno z ZDavP: samopotrdilo o davčnem rezidentstvu obvladujoče osebe
IDEN12_Ugotavljanje namena in narave poslovnega razmerja (rezidenti 2, nerezidenti 3 strani)
IDEN02_Pooblastilo za opravljanje bančnih poslov
   1.
   2.
   3.
   4.
   5.
   6.
   7.
   8.
   9.
  10.
Samo pri TRR: IDEN09_IZJAVA pri odpiranju TRR
  11.
Samo pri TRR za s.p.: Potrdilo FURS o poravnanih davčnih obveznostih, ki ni starejše od 1 meseca
  12.
Naziv subjekta:
Matična številka:
HIBIS številka:
(podpis)
(ime in priimek)
(podpis)
(ime in priimek)
verzija 4.5 (avgust 2017)
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