
 

 
 

 

Navodila za izpolnjevanje vloge za izdajo 

poslovne kartice MasterCard 
 
 

Vlogo je potrebno izpolniti z velikimi tiskanimi črkami in s temnim (najbolje črnim) pisalom. Polja (okvirčki) na 
vlogi so postavljena zaradi omejitev programske opreme oziroma predpisov sistema MasterCard. Podatke 
vpisujte samo v za to predvidena polja. Obravnavali bomo samo Vloge izpolnjene v skladu z navodili. Vse 
ostale vam bomo vrnili v dopolnitev in jih bomo obravnavali naknadno. 
 

 

PODATKI O UPORABNIKU (pravna oseba, s.p., …) 

Skrajšana firma oz. kratko ime: kot je vpisano v 
sodni/poslovni register. 

Matična številka: matična številka uporabnika. 

Davčna številka: davčna številka uporabnika 

Sedež oz. naslov uporabnika: vpiše se naslov, ki je 
vpisan v sodnem/poslovnem registru (naslov v 
Sloveniji). 

Kontaktna oseba: podatki kontaktne osebe pri 

uporabniku, ki jih potrebujemo zaradi hitrega 
obveščanja v nujnih primerih (tudi področno kodo). 

Izpis uporabnikovega imena na kartici: ime 
uporabnika je na poslovni kartici MasterCard izpisano 
posebej in je za vse kartice istega uporabnika osebe 
enako. 

Omejeno je na dolžino 23 znakov. Predlagamo, da ga 
vpišete tako, kakor je zapisano na uradnih 
dokumentih. Nabor znakov, ki se jih sme uporabiti je 
naveden spodaj. 

Naslov za pošiljanje korespondence, kartic, 
izpiskov ipd (če se razlikuje od naslova sedeža): 
vpišite naslov, na katerega želite prejemati 
korespondenco (naslov v Sloveniji). 

Poravnava obveznosti 

 Dan bremenitve: 18. (oziroma prvi naslednji delovni 
dan; limit podjetja je v primeru zagotovitve sredstev 
za poravnavo obveznosti na TRR sproščen 
naslednji delovni dan). 

 TRR: vpišite številko vašega računa pri Addiko 
Bank d.d., iz katerega boste poravnali obveznosti 
nastale z uporabo poslovnih kartic MasterCard. 

Želeni mesečni limit podjetja: vpišite višino skupne 

mesečne porabe (mesečni limit), ki ga za vse vaše 
poslovne kartice želite. V postopku bo na podlagi 
predložene dokumentacije odobren skupni mesečni 
limit. Mesečni limit za dvig gotovine je 50% skupnega 
mesečnega limita. Posamezni kartici uporabnika se 
določi odstotek (%), do katerega lahko koristi odobren 
skupni mesečni limit podjetja. 

 

 

PODATKI O IMETNIKU KARTICE (fizična oseba) 
Limit imetnika poslovne kartice MasterCard: 
določi ga uporabnik v odstotkih (%), največ do višine 
skupnega mesečnega limita uporabnika. 

Znesek skupne dovoljene mesečne porabe (mesečni 
limit), v okviru katerega imetnik poslovne kartice 
MasterCard plačuje blago in storitve na prodajnih 
mestih. Ne more presegati višine limita uporabnika. 

Pred želeno razmerje med limitom uporabnika in 
limitom imetnika vpišite križec (X). 

Ime in priimek: vpišite ju kot v osebnih dokumentih. 

 EMŠO: vpišite Enotno Matično Številko Občana. 

 Davčna številka: vpišite davčno številko. 

Izpis imetnikovega imena na kartici: ime in priimek, 

kakor ga želi imetnik poslovne kartice imeti 
izpisanega na kartici. Predlagamo, da ju vpišete tako, 

kot sta zapisana na osebnih dokumentih. Lahko 
dodate akademske nazive. Omejeno je na dolžino 21 
znakov. Nabor znakov, ki se jih sme uporabiti, je 
naveden spodaj. 

Ime uporabnika je na poslovni kartici MasterCard 
izpisano posebej in je za vse kartice istega 
uporabnika enako. 

Rojen (-a): vpišite podatek o državi in kraju rojstva. 

Podatki o osebnem dokumentu: vpišite podatke o 
osebnem dokumentu, s katerim se identificirate. 

Naslov stalnega prebivališča: vpišite stalno 

prebivališče kot je navedeno v osebnem dokumentu. 

Kontaktni podatki: potrebujemo zaradi hitrega 
obveščanja v nujnih primerih (tudi področno kodo). 

 

 

NABOR ZNAKOV ZA IME NA KARTICI 

- slovenska abeceda: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, 

L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž 

- ostale bolj pogoste črke: Ä, Ć, Đ, Ö, Q, Ü, W, X, Y 

- številke: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

- znaki / ločila: pika [.], pomišljaj [–] 

 

 

Primer izpolnjevanja imena na kartici: Izmišljeno ime podjetja na kartici (HYPO ALPE-ADRIA-LEASING D.D.): 

Pravilno 

Ime na kartici: H Y P O  A L P E - A D R I A - L E A S I N G    
                          

Nepravilno 

Ime na kartici: H Y P O A L P E - A D R I A - L E A S I N G D . D . 
                          

 


