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IDENTIFIKACIJA PRAVNE OSEBE IN OSEB POOBLAŠČENIH ZA ZASTOPANJE
verzija 11.8 (dec 2021)
Podpisovanje je:
(podpis)
(žig)
PODPIS ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:
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.
PODATKI O POSLOVNEM SUBJEKTU:
PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU:
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.
naslov/sedež
poštna št.
pošta-kraj
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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)
..\..\..\logo\Addiko_Bank_Logo_RGB_RED_fit.png
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.
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.« 
Po prejemu vašega zahtevka bomo pooblaščeni osebi po elektronski pošti poslali Referenčno številko in po navadni pošti Aktivacijsko kodo, ki jo bo pooblaščenec uporabil za povezavo med Rekono računom in Addiko Business EBank. 
Aktivacijsko kodo naj se pooblaščeni osebi pošlje*:
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. 
Prenesi podatke
1 / 2
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Zahtevek za odprtje in vodenje transakcijskega računa
V primeru uporabe Addiko Business EBank želim izpiske prejemati po pošti na sedež podjetja oz. na naslov različen od sedeža podjetja:
            
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 ali Splošnih pogojev poslovnih paketov ali Splošnih pogojev za uporabo storitve Addiko Business EBank, z njimi v celoti soglašam jih razumem ter sprejemam,potrjujem svojo seznanjenost s cenikom storitev Addiko Bank d. d., jamčim za točnost in resničnost navedenih podatkov na tem zahtevku.potrjujem svojo seznanjenost s splošnimi informacijami o sistemu jamstva za vloge v skladu z ZSJV. 
(kraj)
, 
* če uporabnik pri svojem poslovanju uporablja žig, je le-ta obvezen pri identifikaciji
(datum)
Podpis zakonitega zastopnika / pooblaščenca in žig*:
verzija 1.0 (mar. 2022)
1 / 1
Št. transakcijskega računa:
*obvezen podatek
Addiko Business EBank:
Podpisna pravica:
Individualni podpis (en podpisnik) uporabniku omogoča, da storitev podpiše en sam podpisnik. Kolektivni podpis (več podpisnikov) - uporabniku omogoča, da storitev podpiše toliko podpisnikov, kolikor jih je navedel v okencu "Št. podpisnikov").
 
Zahteva za uporabo storitve Addiko Business EBank ima, skupaj z vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji za uporabo storitve Addiko Business EBank za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva, značaj pogodbe.
Segment:
IZPOLNI BANKA:
Bančni delavec, ki je identificiral stranko:
(podpis)
Datum:
Ime in priimek:
(tiskane črke)
V katerem imenu in za kateri račun:
*obvezen podatek v primeru fiduciarnega računa/rezervnega sklada
(dodatno pošiljanje po pošti se zaračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom banke)
Paket:
S pristopno vlogo k poslovnemu paketu dovoljujem in soglašam, da banka:
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.
Več o paketih najdete na spletni strani: https://www.addiko.si/podjetja/racuni/addiko-poslovni-paketi/
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Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: "banka")  in  
POGODBO O ODPRTJU IN VODENJU TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA TER OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV
Banka na podlagi te pogodbe uporabniku odpre transakcijski račun (v nadaljevanju: "račun") številka                                                           , preko 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.   
verzija 5.2 (april 2021)
(v nadaljevanju "uporabnik")
sklepata naslednjo 
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 pridružuje 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.
4. člen
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 posebnimi pogoji oz. posebno pogodbo.
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 pogodbi 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.
rubriko datum izpolni bančni referent kot zadnji podpisnik pogodbe!
(ime, priimek in podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca)
BANKA:
(ime, priimek in podpis)
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Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: "banka")  in  
POGODBO O ODPRTJU IN VODENJU TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA TER OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV
Banka na podlagi te pogodbe uporabniku odpre transakcijski račun (v nadaljevanju: "račun") številka                                                           , preko 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.   
verzija 5.2 (april 2021)
(v nadaljevanju "uporabnik")
sklepata naslednjo 
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 pridružuje 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.
4. člen
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 posebnimi pogoji oz. posebno pogodbo.
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 pogodbi 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.
rubriko datum izpolni bančni referent kot zadnji podpisnik pogodbe!
(ime, priimek in podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca)
BANKA:
(ime, priimek in podpis)
Zahtevek za uporabo storitve Addiko Business EBank
za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva
verzija 1.0 (avgust 2021)
Podatki o uporabniku:
Št. transakcijskega računa:
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)
Podpisna pravica:
Izpolni banka:
Datum:
Ime in priimek:
(tiskane črke)
Bančni referent, ki je prejel zahtevek:
(podpis)
Datum:
Ime in priimek:
(tiskane črke)
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*obvezen podatek 
Individualni podpis (en podpisnik) uporabniku omogoča, da storitev podpiše en sam podpisnik. Kolektivni podpis (več  podpisnikov) - uporabniku omogoča, da storitev podpiše toliko podpisnikov, kolikor jih je navedel v okencu "Št. podpisnikov".
Št. podpisnikov:
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Pooblastilo za uporabo storitve Addiko Business EBank
za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva
Podatki o uporabniku elektronske banke Addiko Business EBank:
Št. transakcijskega računa:
Pooblaščena oseba:
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:
(podpis pooblaščene osebe)
(podpis zakonitega zastopnika in žig uporabnika)
verzija 1.1 (dec 2021)
Prenesi podatke:
eDokumenti:
Vrste pooblastil za pooblaščebo osebo
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.
Financiranje in dokumentarno poslovanje:
Pregled (krediti/dokumentarni posli/limit/okvirni kredit)
Administratorska pooblastila
e-Depoziti:
Oseba, ki ima administratorska pooblastila lahko drugim pooblaščenim osebam v Addiko Business EBanki dodeli dostop do informacij o plačilnih računih, ki jih ima uporabnik pri drugih bankah v Sloveniji ter pregleda kreditov in kartic. Navadno je to zakoniti zastopnik podjetja.
Pregled kartic:
Pregled eDepozita
Vnašalec (pregled, vnos, sprememba in brisanje eDepozita)****
Podpisnik (pregled in podpis eDepozita)****
****Vnašalec in podpisnik morata s to pravico imeti tudi pravico za pregled transakcijskih  računov.
Pregled in promet kartic
Izdajatelj eDokumentov (vnos in pregled eDokumentov/podpis eDokumentov/pregled prijav in odjav eDokumentov)***/****
Prejemnik eDokumentov (prejem eDokumentov/prijava in odjava na eDokumente)
***za uporabo storitve je potrebno predložiti formalizirano vlogo. V kolikor vlogo niste predložili storitev ne bo na voljo.
***za uporabo storitve se obračuna nadomestilo po vsakokrat veljavnem ceniku storitev.
Transakcijski računi:
Pregled (stanje, promet in izpisi na TRR-ju/pregled in izpis naloga/SEPA DD prejemnik**/Sepa DD Plačnik)
Vnašalec (stanje, promet in izpisi na TRR-ju/sprememba, brisanje in novi nalog/pregled in izpis naloga/Sepa DD Prejemnik**/Sepa DD Plačnik)
Podpisnik (stanje, promet in izpisi na TRR-ju/sprememba, brisanje in novi nalog/podpis naloga/pregled in izpis naloga/Sepa DD Prejemnik**/Sepa DD Plačnik)
**za storitev SEPA DD prejemnik je potrebno skleniti dodatno pogodbeno razmerje.
Po prejemu vašega zahtevka bomo pooblaščeni osebi po elektronski pošti poslali Referenčno številko in po navadni pošti Aktivacijsko kodo, ki 
jo bo pooblaščenec uporabil za povezavo med Rekono računom in Addiko Business EBank.
*obvezen podatek osebna elektronska pošta
Krovna         naročilnica         za         izdajo         kvalificiranih         osebnih digitalnih potrdil za poslovni subjekt
 
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.
 
Zap. št.
    Ime in priimek
Zap. št.
    Ime in priimek
Naročam izdajo potrdil za:
v 4.0
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, Ljubljana I  Okrožno sodišče v Ljubljani I  Matična št.: 5556511000 I  Davčna številka: SI43353126 I  Osnovni kapital: 321.732,60 €
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ime in priimek ter podpis zakonitih zastopnikov ali prokuristov:
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 storitev 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 uporabljam.
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 in jih v skladu s politikami o storitvah zaupanja javno objavi v imeniku izdanih digitalnih potrdil. Na podlagi te privolitve Halcom zagotavlja osebam, s katerimi elektronsko poslujem (npr. banke, zavarovalnice, državna uprava in drugi), dostop do svojega potrdila v imeniku in v njem javno objavljenih podatkov ter podatke o načinu identifikacije in preverjanja pravilnosti podatkov posreduje partnerskim ponudnikom, ki izvajajo povezane storitve (npr.  elektronska identifikacija, elektronsko podpisovanje, elektronsko bančništvo, mobilna plačila), če pri naročilu njihove storitve to izrecno odobrim 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 Halcom d.d. hrani skladno z evropskimi (ETSI) standardi še sedem let po prenehanju veljavnosti potrdil. Druge podatke hrani do največ 6 let po prenehanju pogodbenega razmerja, razen če veljavna zakonodaja glede hrambe podatkov določi drugače.
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, Ljubljana I  Okrožno sodišče v Ljubljani I  Matična št.: 5556511000 I  Davčna številka: SI43353126 I  Osnovni kapital: 321.732,60 €
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kraj in datum
Podpis zakonitega zastopnika 
 2. Podatki o pooblaščeni osebi
 1. Naročam USB Ključ
Zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila pooblaščene osebe
v 4.0
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  - na pametni kartici ali ključu USB oziroma za standardno kvalificirano digitalno potrdilo v oblaku (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:
 I HALCOM d.d. I  Tržaška cesta 118, Ljubljana I  Okrožno sodišče v Ljubljani I  Matična št.: 5556511000 I  Davčna številka: SI43353126 I  Osnovni kapital: 321.732,60 €
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 storitev 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 uporabljam.
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 in jih v skladu s politikami o storitvah zaupanja javno objavi v imeniku izdanih digitalnih potrdil. Na podlagi te privolitve Halcom zagotavlja osebam, s katerimi elektronsko poslujem (npr. banke, zavarovalnice, državna uprava in drugi), dostop do svojega potrdila v imeniku in v njem javno objavljenih podatkov ter podatke o načinu identifikacije in preverjanja pravilnosti podatkov posreduje partnerskim ponudnikom, ki izvajajo povezane storitve (npr. elektronska identifikacija, elektronsko podpisovanje, elektronsko bančništvo, mobilna plačila), če pri naročilu njihove storitve to izrecno odobrim 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 Halcom d.d. hrani skladno z evropskimi (ETSI) standardi še sedem let po prenehanju veljavnosti potrdil. Druge podatke hrani do največ 6 let po prenehanju pogodbenega razmerja, razen če veljavna zakonodaja glede hrambe podatkov določi drugače.
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 pooblaščene osebe
 I HALCOM d.d. I  Tržaška cesta 118, Ljubljana I  Okrožno sodišče v Ljubljani I  Matična št.: 5556511000 I  Davčna številka: SI43353126 I  Osnovni kapital: 321.732,60 €
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
verzija 3.8 (mar 2021)
(podpis imetnika)
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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
(ime in priimek skrbnika ali namestrnika skrbnika*)
*Skrbnik potrjuje, da je nalog podpisala pooblašena oseba in potrjuje verodostojnost podpisa na nalogu.
-  prejem/prevzem PIN-a:
*GSM številka je obvezen podatek za izvrševanje katerih kolih navedenih storitev.
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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)
davčna številka
datum rojstva
državljanstvo
% lastniški delež ali drugi način nadzora
verzija 1.3 (dec 2020)
(zakoniti zastopnik - ime, priimek in podpis)
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.
OBRAZEC S PODATKI O 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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Ugotavljanje namena in narave poslovnega razmerja
Identifying the purpose and nature of the business relationship
verzija 7.6 (december 2020)
II. POSLOVNO SODELOVANJE Z ADDIKO BANK D.D./BUSINESS COOPERATION WITH ADDIKO BANK D.D.:
 A. TRANSAKCIJSKI RAČUN/CURRENT ACCOUNT
IV. VIRI SREDSTEV/SOURCES OF FOUNDS:
 B. DEPOZITI IN FINANČNE NALOŽBE/DEPOSITS AND INVESTMENTS -CD
Predviden letni volumen/Expected annual volume:
 C. DOKUMENTARNO POSLOVANJE/TRADE FINANCE
 D. KREDITI/LOANS
 E. ZAKLADNIŠKI POSLI/TREASURY
 F. ZAVAROVANJA ZA POSLE/COLLETERALS
S podpisom potrjujem točnost podatkov./Hereby I confirm that the information provided is true and correct.
Podpis osebe, pooblaščene za zastopanje in žig/
Signature of the customer's authorized person and stamp:
Ime in priimek bančnega delavca/First and last name of Bank employee:
Podpis bančnega delavca/Signature of bank employee:
Komentar banke/Comment of the bank:
Ime in priimek pooblaščenca za zastopanje/
First and last name of the customer's authorized person:
Predviden letni volumen/Expected annual volume:
do/up to -
do/up to -
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verzija 7.6 (december 2020)
PRILOGA I - DODATNI PODATKI O TUJI PRAVNI OSEBI ALI DOMAČI PRAVNI OSEBI Z VEČINSKIM TUJIM LASTNIŠTVOM
Izpolnijo samo tuje pravne osebe in domače družbe v večinski lasti tujih pravnih in fizičnih oseb*./To be filled out by
non-residents and domestic companies majority owned by foreigners legal entities or private individuals.
* Tuja fizična oseba je oseba, ki ima tuje državljanstvo ali stalni ali začasni naslov v tujini.
Dodatno izpolnijo nerezidenčne družbe./To be filled additionally by non-resident companies.
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:
1 / 2
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)
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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.
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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.
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)
2 / 2
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. 
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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):
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 uporabnika 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:
(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
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
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.
(podpis imetnika kartice)
Izpolni banka
(žig in podpis banke)
verzija 4.3 (maj 2018)
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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.
DOLOČANJE FATCA KLASIFIKACIJE IN STATUSA
(podpis)
1.FATCA razvrstitev PO  - določitev klasifikacije:
II. FATCA KLASIFIKACIJA
III. FATCA STATUS 
I. SEZNAM POKAZATELJEV (oz. indicev) ZA OCENO FATCA STATUSA
1. Ali ima poslovni subjekt sedež v ZDA oziroma ali posluje v ZDA (in je torej davčni rezident ZDA oz. ima naslov v ZDA)?
3. Ali je poslovni subjekt tuja finančna institucija?
 
Obrazložitev: Definicija tuje (neameriške) finančne institucije (Foreign Financial Institution (FFI)):
A. Depozitna institucija: Sprejema depozite v rednem bančnem ali podobnem poslovanju (banka, kreditne zadruge);
B. Skrbniška institucija: Skrbi za finančna sredstva za račun drugih kot pomemben delež njenega poslovanja (borznoposredniške družbe, skrbniki); 
C. Investicijsko podjetje:
C/1. Predvsem opravlja eno ali več naslednjih dejavnosti za račun stranke:
       - trgovanje s finančnimi sredstvi vseh vrst; upravljanje s portfeljem na ravni posameznika ali skupine;              
         ali vlaganje ali upravljanje sredstev, denarja ali finančnih sredstev v imenu drugih oseb;
C/2. Je pasivni subjekt, ki ga upravlja druga tuja finančna institucija;
C/3. Se predstavlja kot kolektivni naložbeni podjem (npr. investicijski sklad);
D. Posebna zavarovalniška družba;
E. Finančni holding: Nadrejena družba, ki ima neposredno ali posredno v lasti vse ali delež prostih delnic v vsaj eni 
finančni oziroma kreditni instituciji.
 
Izpolni W-9
Izpolni W-8BEN-E (aktivni ali pasivni subjekt)
Izpolni W-8BEN-E
2. Ali ima poslovni subjekt posrednega ali neposrednega lastnika, ki ima v lasti vsaj 25% delnic
subjekta in je povezan z ZDA?
 
Obrazložitev: Definicija povezave z ZDA:
Fizična oseba ima ameriški potni list ali zeleno karto, je bila rojena v ZDA, njen stalni/poštni naslov je v ZDA, trajni nalog za ZDA (npr. redno pošiljanje denarja v ZDA), uporablja začasni naslov (c/o) ali naslov banke (Hold-Mail) kot     edini naslov, ZDA telefonska številka.
Poslovni subjekt s sedežem v ZDA in z dejavnostjo v ZDA ali dejanskim lastnikom, ki je oseba ZDA.
4. Ali izvira večina (več kot 50%) glavnega vira prihodka poslovnega subjekta, ki ni finančna inštitucija (je torej NFFE) iz pasivnega poslovanja tj. prejemanja oziroma prodaje sredstev,  ki prinašajo prihodke iz kapitala (dividende, obresti), najemnin ali prenosa premoženjskih pravic (avtorski honorarji, izumi)?
101 - Sodelujoča (Cooperative) oseba ZDA (predloži obrazec W-9).
102 - Nesodelujoča (Recalcitranti) oseba ZDA-poročati, ker je morda potrebno zadržanje
davka (ne želi predložiti obrazec W-9).
105 - Aktivni NFFE.
Izvzeta iz FATCE oz. nerelevantna
- 103 US izvzet iz FATCA -> na osnovi razkritja statusa na obrazcu W-9
- 104 EBO izvzet iz FATCA
- 106 Pasivni NFFE brez US dejanskega lastnika - > Dokazilo, da pravna oseba ni v lasti ameriške osebe.
108 - Nekooperativna Pasivna NFFE z US dejanskim lastnikom s kontrolnim deležem, ki je
zavrnila izpolnitev obrazca W-8BEN-E.
109 - PFFI = Sodelujoča tuja finančna inštitucija (objavljena GIIN številka oziroma predložitev
GIIN številke ali certifikata o skladnem statusu
110 - NPFFI = Nesodelujoča tuja finančna institucija - poročati v primeru odobritve bančnega 
produkta, v nasprotnem primeru zavrnitev. Ne - skladna tuja finančna institucija (FFI), ki ni
predložila GIIN številke
Potrjujem, da so zbrani podatki po mojem vedenju točni.
      verzija 1.0 (november 2020)
107 - Sodelujoča pasivna NFFE z dejanskim US lastnikom s kontrolnim deležem.
a) Lastniška povezava z ZDA nad 25% Izpolni W-8BEN-E;
a) Brez lastniške povezave z ZDA nad 25%.
Izpolni interni W8
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FATCA IZJAVA ZA SAMOOPREDELITEV POSLOVNEGA SUBJEKTA
Republika Slovenija je z Združenimi državami Amerike dne 2. junija 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (v nadaljevanju: Sporazum), ki se je začel izvajati 1. julija 2014 in v katerem so podrobneje opredeljene obveznosti slovenskih finančnih institucij in Davčne uprave RS v zvezi s FATCA. Po zahtevah iz Sporazuma so v Sloveniji finančne institucije dolžne opraviti postopke za ustrezno identifikacijo strank, ki jim omogočajo ugotoviti, ali storitev/produkt opredeliti kot račun, o katerem se poroča slovenskim davčnim organom in nato naprej ameriški davčni upravi IRS  - Internal Revenue Service.
 
Za subjekte (pravne osebe) je ob sklenitvi poslovnega razmerja treba ugotoviti, ali ima subjekt enega izmed naslednjih statusov, ki so opredeljeni v skladu s Sporazumom: 
· določena oseba ZDA (korporacije, partnerstva, organizirano v ZDA, skrbniški skladi v skladu z zakonodajo ZDA z določenimi
  izjemami), 
· finančna institucija Slovenije ali finančna institucija iz druge države, s katero so ZDA sklenile FATCA sporazum, 
· sodelujoča tuja finančna institucija, 
· tuja finančna institucija, domnevno skladna s FATCA predpisi, 
· oproščeni upravičeni lastnik, 
· aktivni nefinančni tuji subjekt, 
· pasivni nefinančni tuji subjekt.
 
PODATKI O POSLOVNEM SUBJEKTU
Naziv poslovnega subjekta:
Država:
Zakoniti zastopnik:
Matična številka:
Davčna številka:
 
 
     
S podpisom izjave potrjujemo, da je naša družba (ustrezno označite):  
 
 
   aktivna nefinančna družba (ang. Active NFFE);
- po definiciji pri takšni družbi manj kot 50% prihodkov podjetja v preteklem letu predstavlja pasivne prihodke(1) in je manj kot 50%
  sredstev poslovnega subjekta zadržanih z namenom ustvarjanja pasivnih prihodkov (izračunano kot četrtletno tehtano povprečje
  odstotka pasivnih sredstev)
- 
 
 
   pasivna nefinančna družba (ang. Passive NFFE);            
- po definiciji pri takšni družbi več kot 50% prihodkov podjetja v preteklem letu predstavlja pasivne prihodke in je več kot 50%
  sredstev poslovnega subjekta zadržanih z namenom ustvarjanja pasivnih prihodkov (izračunano kot četrtletno tehtano povprečje
  odstotka pasivnih sredstev)
 -
 
 
 V primeru, da za pasivno nefinančno družbo velja katerakoli od spodnjih trditev od a) do d), je potrebno namesto Internega W8 FATCA obrazca izpolniti W8-BEN-E obrazec. Naša družba:
a) ni nefinančna družba, katere delnice kotirajo na trgu vrednostnih papirjev oz. ni podružnica takšne nefinančne družbe (ang. 
    Publicly traded NFFE (or affiliate)),
b) ni izvzeta nefinančna družba (ang. Excepted territory NFFE),
c) ni nefinančna družba z neposrednim poročanjem o svojih neposrednih oz. posrednih večinskih ameriških lastnikih v IRS (ang. Direct
    reporting NFFE),
d) ni nefinančna družba opisana v prejšnji točki, ki je poleg tega na podlagi dogovora sponzorirana s strani druge družbe, ki ni
    nesodelujoča finančna institucija (ang. Sponsored direct reporting NFFE).
 
Opombe:(1) Pasivni prihodki so prihodki iz kapitala (obresti, dividende, ipd.), prihodki iz prenosa premoženjskih pravic (avtorske pravice, izumi, ipd.) ali prihodki iz naslova najemnin.
(2) Pri tem velja definicija opredeljena v Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, kjer se za lastnika. šteje fizična ali pravna oseba iz ZDA, ki ima v lasti posredno 
ali neposredno več kot 25% delnic ali lastniškega deleža
(3) Če uporabnik pri svojem poslovanju uporablja žig, je le-ta obvezen pri identifikaciji.
 
 
,
Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca(3)
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verzija 5.2 (jun. 2020)
Naziv poslovnega subjekta:
Matična številka:
Davčna številka:
 Hibis številka:
Razlog pregleda:
sklepanje prvega poslovnega razmerja
sklepanje dodatnega posla, obnovitev ali podaljšanje obstoječih poslov
obdobni pregled stranke (NT na 5 let; OT na 3 leta in VT/PT na 1 leto)
sprememba podatkov poslovnega subjekta:                                      
KONTROLNI LIST DOKUMENTACIJE
Sklepanje novega in dodatnega posla / obdobni pregled stranke/ sprememba podatkov poslovnega subjekta
ŠT.
PRIDOBITI/PREVERITI/DOLOČITI:
1.
Podatke o stranki, naziv in sedež družbe, matično in davčno številko.
2.
Podatke o zakonitem zastopniku in sicer: - osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega dokumenta.(4)
3.
Podatke o pooblaščenih osebah in sicer: - osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega dokumenta. (5)	
4.
Podatke o dejanskem lastniku in sicer: -osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, državljanstvo ter višina lastniškega deleža ali podatek o drugačnem načinu nadzora.(6)
 4a.
Pridobljeni podatki o dejanskih lastnikih za podjetje, ki je vpisano v Poslovni register Slovenije ali slovenski davčni register,  so skladni z registrom dejanskih lastnikov (eRDL).
5.
Podatke o namenu in naravi poslovnega razmerja oz ali je obseg poslovanja stranke bistveno drugačen od tistega, ki ga imamo evidentiranega. (7)
6.
Status CRS. (8)
7.
FATCA status pravne osebe. (3)
8.
Statične oznake tveganj oz. ali je potrebno dodati/spremeniti statične oznake tveganj. (2)
9.
Odločbo ali potrdilo o vpisu za društva, notarje, poklicne športnike, registrirane zasebnike, zobozdravnike ali davčni registraciji za kmeta, ki je DDV zavezanec. (9)
10.
WEB CHECK 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. (10)
11.
Skrbnik s podpisom potrjuje, da so podatki o poslovnem subjektu/dejanskem lastniku/zakonitem zastopniku/    pooblaščeni osebi skladni s podatki v evidenci banke.
PRILOGA:
(0) Priložiti izpis iz sodnega/poslovnega registra (SI = AJPES ePRS oz. ustrezen tuji register), podpisan s strani skrbnika in ne starejši več 
kot 3 mesece ali odločba o vpisu v pristojni register 
 
(1) IDEN08_Izjava_Soglasje 
(2) IDEN13_Oznake tveganj = določitev statičnih oznak tveganj za poslovne subjekte
(3) INTERNI01_FATCA_obrazec za določanje klasifikacije in statusa + v primeru da je FATCA stranka izpolniti še obrazca W-9 ali W-8BEN-E, ki niso priloga tega kontrolnega lista
(4) IDEN01_Identifikacija pravne osebe in oseb pooblaščenih za zastopanje 
(5) IDEN02_Pooblastilo za opravljanje bančnih poslov
(6) 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)
(7) IDEN12_Ugotavljanje namena in narave poslovnega razmerja
(8) Samopotrdilo o davčnem rezidentstvu pravnega subjekta (CRS) + skladno z ZDavP: samopotrdilo o davčnem rezidentstvu obvladujoče osebe
(9) Priložiti dokumentaciji odločbo ali potrdilo o davčni registraciji za kmeta, ki je DDV zavezanec 
(10) WEB CHECK iz aplikacije SMARAGD - priložiti
(podpis)
(podpis)
"O neskladju obvestite službo PPDFT po e-pošti ppdft.si@addiko.com"
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IZJAVA/SOGLASJE
 
Za poslovni subjekti, je potrebno preveriti sledeče:
  1.
Blokiran transakcijski račun pri katerikoli banki v zadnjih šestih mesecih  (informacije so dostopne na http://www.gvin.com).
  2.
Negativne medijske informacije v zvezi stranko, zakonitim zastopnikom, osebo pooblaščeno za zastopanje ali dejanskim lastnikom.
  3.
Smiselnost poslovne povezave s Slovenijo je potrebno preveriti v sledečih primerih:
družba s sedežem v tujini ali domača pravna oseba, ki je v večinski lasti tuje pravne osebe,zakoniti zastopnik ali dejanski lastnik je tuja fizična oseba (tuj osebni dokument ali tuje državljanstvo). 
   4.
Negativne medijske informacije, ki so splošne znane v zvezi stranko, ki so bile že obravnavane za kazniva dejanja s področja pranja denarja in povezanih kaznivih dejanj.
   5.
Soglasje je potrebno pridobiti, če:
stranka posluje z VT državami (črna in rdeča cona). družba s sedežem v tujini ali domača pravna oseba, ki je v večinski lasti tuje pravne osebe iz VT države (črna in rdeča cona),zakoniti zastopnik ali dejanski lastnik je tuja fizična oseba (tuj osebni dokument ali tuje državljanstvo) iz VT države (črna in rdeča cona).Seznam VT (črna in rdeča cona) držav je na voljo na: 
https://addiko.sharepoint.com/:x:/s/AddikoPortal_SI/EYoed7qkfPVAp-f_mpsI17MBm_8GIlpIuGHH-HEq1Wns6Q?e=LdvrZk 
   6.
Izdajatelji, ki imajo izdane delnice na prinosnika*.
*Prepovedano sklepanje poslovnih razmerij z družbami, ki imajo izdane delnice na prinosnika, pri čemer njihova sledljivost ni zagotovljena v centralnem registru vrednostnih papirjev.
   7.
Oznake tveganj B31, B39, B42, S31, NB31, NB39, NB42 ali NS31.
   8.
Poslovanje v naslednjih dejavnostih:
- proizvajalci orožja in streliva, ki so licencirani s strani državnih organov;
- licencirana podjetja, ki se ukvarjajo z igralništvom;
- dobrodelne in nevladne organizacije;
- podjetje, ki se ukvarjajo s kulturnimi in drugimi predmeti arheološkega, zgodovinskega, kulturnega ali verskega pomena ali posebne znanstvene vrednosti ter s slonovino in zaščitenimi vrstami;
- navidezne - slamnate družbe brez operativnega poslovanja, razen holdingov. 
   9.
Poslovanje v naslednjih dejavnostih:
- povezanih z izkoriščanjem otroške delovne sile, trgovine z ljudmi, trgovino z drogami, prostitucijo, pornografijo in spolno industrijo;
- povezanih s proizvodnjo orožja in streliva, ki ni licencirana s strani državnih organov;
- povezanih s podjetji za katero se zahteva ustrezna dovoljenja, pa jih družba ni pridobila (npr. trgovina z odpadki, sežigalnice...);
- povezanih s profesionalnimi rudarji in trgovci s kripto valutami ter ostalimi subjekti, ki so profesionalno povezani s kripto valutami;
- politične stranke.
  10.
Dejanski lastnik/zakoniti zastopnik/pooblaščena oseba je politično izpostavljena oseba (PEP).
V kolikor ste na katero izmed vprašanj odgovorili z »DA« je potrebno dokumentaciji predložiti tudi obrazec Ugotavljanje namena in narave poslovnega razmerja In drugo relevantno dokumentacijo/argumentacijo na osnovi katere se kljub temu predlaga sklenitev ali ohranitev poslovnega razmerja s stranko.
V primeru, ko nerezident izvira iz države, s katero je skladno s politiko PPDFT prepovedano poslovati ali so zahtevani dodatni ukrepi, se izjavi priloži mnenje pooblaščenke banke za PPDFT.
(podpis)
(podpis)
V kolikor je skrbnik soglasje Višjega vodstva pridobil preko e-pošte se soglasje priloži in dodaten podpis ni potreben.
(podpis)
Pridobiti soglasje Pooblaščenca za PPDFT po e-pošti 
ppdft.si@addiko.com. Skrbnik po e-pošti za 
pridobitev soglasja pošlje še zbrano dokumentacijo.
 
Stranka ima oznako B51 je sklenitev poslovnega razmerja prepovedana.
PREPOVEDANO!
V kolikor je odgovora DA na vprašanja od 1. do 10. je potrebna odobritev Višjega vodstva.  V kolikor je odgovor DA na vprašanja od 4. do 10. je potrebno še dodatno soglasje Pooblaščenca za PPDFT.
DOLOČITEV STATIČNIH OZNAK TVEGANJ
POSLOVNEGA SUBJEKTA
Naziv subjekta:
Matična številka:
Hibis številka:
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 se dodeli fizični osebi pravne osebe.
S32
2.
Ali ima podjetje zakonitega zastopnika ali drugo pooblaščeno osebo ali dejanskega lastnika, ki je politično izpostavljena oseba? Oznaka se dodeli samo pravni osebi.
S30
3.
Ali  je  stranka družba, ki ima delnice izdane na prinosnika  in njihovo lastništvo ni razvidno iz evidence imetnikov delnic pri KDD?
S06
4.
Ali je stranka družba, ki ima delnice izdane na prinosnik in je njihovo lastništvo razvidno iz evidence imetnikov prinosniških delnic pri KDD?
S05
  5.
Ali ima stranka, zakoniti zastopnik, oseba pooblaščena za zastopanje, ali dejanski lastnik sedež oziroma prebivališče na naslovu, za katerega je znano, da se uporablja le kot fiktivni naslov (v tujini tudi t. i. P.O. BOX)?
G15
6.
Ali je stranka  pravna oseba oziroma drug subjekt tujega prava, ustanovljena za določen namen (angl. Special Purpose Vehicle – SPV), ustanova (angl. Trust)?
S07
 7.
Ali ima stranka kompleksno oz. skrito lastništvo?
S36
8.
Ali je stranka imela nenadno spremembo v lastniški strukturi ali končnega dejanskega lastnika, ki je ni mogoče pojasniti?
S04
9.
Ali so bile v zvezi s stranko, zakonitim zastopnikom, pooblaščencem ali dejanskim lastnikom pridobljene negativne medijske informacije?
B32
10.
Ali je stranka družba, ki kotira na borzi vrednostnih papirjev za katero velja ustrezna preglednost?
S23
11.
Ali je stranka neaktivna družba v sodnem postopku (zaradi likvidacije, stečaja itd.)?
B14
12.
Ali je stranka izbrisana družba, ki ima odprte posle, sodne postopke (v tem primeru dokumentacije ni potrebno pridobivati)?
B13
13.
Ali je stranka sklenila poslovno razmerje preko agenta/posrednika?
T13
14.
Ali je stranka sklenila poslovno razmerje prek tretje osebe (notar, banke v EU,..)?
T07
15.
Ali je stranka kontokorentna banka iz tretjih držav? 
K14
16.
Ali je stranka izdajatelj vrednostnega papirja / drugi poslovni partner brez aktivnih bančnih poslov?
V82
17.	
Ali ima stranka edini posel zavarovanje/poroštvo in hkrati pretečen obdobni pregled?
B49
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Dokumentacija za odpiranje kateregakoli posla ali izvedbe obdobnega pregleda mora biti pred oddajo za vnos popolna.
Skrbnik, ki je določil kriterije tveganja: 
             (ime in priimek - tiskane črke)                     (datum)                                 (podpis)
Obrazložitve:
 
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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