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Vloga za odobritev okvirnega limita porabe in izdajo kreditne kartice Ide@l Mastercard Business 

PODATKI O PODJETJU 

Naziv podjetja: __________________________ Sedež: _________________________________________   

Davčna številka podjetja: _____________________ Matična številka podjetja: ____________________  

1. Okvirni limit porabe vseh kreditnih kartic Ide@l Mastercard Business (le v primeru, ko podjetje še nima
odobrenega okvirnega limita porabe)

Višina okvirnega limita porabe: ___________________ EUR 
Skupna višina limita vseh izdanih kartic ne sme presegati višine okvirnega limita porabe za izdajo vseh kreditnih kartic Ide@l 
Mastercard Business. 

Način poravnave rednih mesečnih obveznosti: 

☐ Interna direktna obremenitev (interni trajnik) ☐ SEPA Direktna obremenitev (SDD)* ☐ UPN (plačilni nalog)
* Priložiti je potrebno soglasje za SEPA direktno obremenitev (SDD)– kreditna kartica Ide@l Mastercard Business

Številka transakcijskega računa (IBAN) za poravnavo obveznosti v primeru načina poravnave rednih mesečnih 
obveznosti z interno direktno obremenitvijo iz računa pri N Banka d.d. (interni trajnik) in vračilo preplačila ter prenos 
sredstev na račun ne glede na način poravnave rednih mesečnih obveznosti:  

Obvezno izpolniti tudi v primeru izbire UPN (plačilni nalog) za poravnavo in/ali vračilo preplačila in/ali. prenos sredstev na račun. 

Datum poravnave obveznosti: ☐ 8. v mesecu            ☐ 18. v mesecu ☐ 28. v mesecu 

Naziv podjetja na kartici (največ 23 mest, pri čemer šteje za mesto tudi presledek in znak):  

Opomba: za mesto se upošteva tudi presledek in znak (.,-) 

2.1. Kreditna kartica Ide@l Mastercard Business 

Imetnik kartice: Ime in priimek: ____________________________________   Davčna številka: ___________________ 

Obvezno priložiti obrazec Identifikacijski list. 

Ime in priimek imetnika kartice na kartici (največ 23 mest, pri čemer šteje za mesto tudi presledek in znak): 

Predlagani limit kartice imetnika: ______________________ EUR  

Omejitev dnevnega dviga gotovine (obkrožite):    
Oznaka limita MCB1 MCB2 MCB3 MCB4 MCB5 MCB6 MCB7 

Dvigi gotovine v EUR 0,00 100,00 250,00 500,00 1.000,00 2.500,00 
Omejeno z 
limitom kartice 

Omejitev dnevnega dviga gotovine mora biti nižja ali enaka limitu kartice. 

Vrsta kartice (revolving funkcionalnost): 

☐ kartica z obveznostjo plačila min. 10% ☐ kartica z obveznostjo plačila 100%

Funkcionalnost možnosti nakupa na obroke:   ☐ DA ☐ NE

SMS obveščanje*:       ☐ DA   ☐ NE     GSM številka za SMS obveščanje: __________________________

* SMS obveščanje je obvezno pri funkcionalnosti možnosti nakupa na obroke in v primeru predlaganega limita kartice nad
2.500,00 EUR.

Podpis imetnika 
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2.2. Kreditna kartica Ide@l Mastercard Business 

Imetnik kartice:  Ime in priimek: ____________________________________  Davčna številka: ___________________ 

Obvezno priložite obrazec Identifikacijski list. 

Ime in priimek imetnika kartice na kartici (največ 23 mest, pri čemer šteje za mesto tudi presledek in znak): 

Predlagani limit kartice imetnika: ______________________ EUR

Omejitev dnevnega dviga gotovine (obkrožite):    
Oznaka limita MCB1 MCB2 MCB3 MCB4 MCB5 MCB6 MCB7 

Dvigi gotovine v EUR 0,00 100,00 250,00 500,00 1.000,00 2.500,00 
Omejeno z 
limitom kartice 

Omejitev dnevnega dviga gotovine mora biti nižja ali enaka limitu kartice. 

Vrsta kartice (revolving funkcionalnost): 

☐ kartica z obveznostjo plačila min. 10% ☐ kartica z obveznostjo plačila 100%

Funkcionalnost možnosti nakupa na obroke:   ☐ DA   ☐ NE   . 

SMS obveščanje*:       ☐ DA ☐ NE   GSM številka za SMS obveščanje: __________________________

* SMS obveščanje je obvezno pri funkcionalnosti možnosti nakupa na obroke in v primeru predlaganega limita kartice
nad 2.500,00 EUR.

Podpis imetnika 

Za vse nadaljnje kreditne kartice (več kot dve) je potrebno dodatno izpolniti vlogo Vloga za izdajo kreditne 

kartice Ide@l Mastercard Business.

IZJAVA UPORABNIKA 
Potrjujem verodostojnost vseh zgoraj navedenih podatkov ter izjavljam, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja s 
kreditno kartico Ide@l Mastercard Business za poslovne subjekte ter tarifo nadomestil za storitve N Banka d.d. in da z njimi v 
celoti soglašam, ter da sem z njimi seznanil vse zgoraj navedene imetnike kartic. 

Kraj in datum: 

 Ime, priimek in podpis zakonitega zastopnika / prokurista podjetja in žig 

Informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov 
Ravnanje z osebnimi podatki 
Banka bo osebne podatke hranila in varovala na način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov 
nepooblaščenim osebam, na način, kot določeno v vsakokrat veljavnih Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, 
dostopnih tudi na http://www.nbanka.si/varstvo-osebnih-podatkov. S podpisom izjavljam, da me je banka seznanila z vsebino 
navedenega dokumenta in možnostjo pridobitve le tega v tiskani obliki. Izjavljam, da so vse navedbe v obrazcu resnične, pravilne 
in popolne ter da sem banki posredoval-a pravilne, popolne in resnične podatke.  

V primeru, da banka ne pridobi vseh potrebnih podatkov oziroma preveritev verodostojnosti le-teh ni uspešna, za potrebe 
poslovanja in za potrebe zmanjšanja tveganja iz naslova navajanja nepopolnih in neresničnih podatkov ter v primeru, da sem 
posredoval nepravilne, nepopolne ali neresnične podatke, lahko banka odkloni sklenitev posla ali odstopi od pogodbe. 

Banka si pridržuje pravico vlogo brez obrazložitve zavrniti.  

Izpolni banka 

Istovetnost ugotovil in preveril 
Ime in priimek, podpis: Datum: 

Aktivnosti izvedene SKMT:  _________________________ 

Ime in priimek, podpis: Datum: 

Aktivnosti kontrolirane: 

Ime in priimek, podpis: Datum: 


	Untitled
	Untitled

	Naziv podjetja: 
	Sedež: 
	fill_4: 
	comb_1: 
	8 v mesecu: Off
	18 v mesecu: Off
	28 v mesecu: Off
	comb_2: 
	Imetnik kartice Ime in priimek: 
	fill_8: 
	comb_3: 
	Predlagani limit kartice imetnika: 
	toggle_6: Off
	DA: Off
	NE: Off
	DA_2: Off
	NE_2: Off
	fill_10: 
	Imetnik kartice Ime in priimek_2: 
	fill_3: 
	Predlagani limit kartice imetnika_2: 
	toggle_1_2: Off
	DA_4: Off
	NE_4: Off
	Kraj in datum: 
	Ime in priimek podpis: 
	Datum: 
	Ime in priimek podpis_2: 
	SKMT: 
	Datum_2: 
	Ime in priimek podpis_3: 
	Datum_3: 
	fill_5: 
	okvirni limit: 
	toggle_5: Off
	MCB7: Off
	comb_1_2a: 
	MCB1: Off
	MCB2: Off
	MCB3: Off
	MCB4: Off
	MCB5: Off
	MCB6: Off
	MCB122: Off
	MCB211: Off
	MCB33: Off
	MCB444: Off
	MCB555: Off
	MCB666: Off
	MCB777: Off
	toggle_23: Off
	DA_35: Off
	NE_35: Off
	fill_5_25: 
	toggle_1: Off
	toggle_17: Off
	toggle_18: Off


