PROŠNJA ZA IZDAJO MONETE
PODATKI O IMETNIKU RAČUNA (ki bo bremenjen za opravljena plačila z Moneto)
Priimek

Ime

Datum rojstva

Številka osebnega računa

Davčna številka

Stalni naslov

Državljanstvo

Naslov za obveščanje

E-naslov

EMŠO

Vrsta in št. os. dokumenta

GSM številka

Telefonska št.

Izdajatelj os. dokumenta
Faks št.

PODATKI O UPORABNIKU MONETE (izpolniti le, če imetnik osebnega računa in uporabnik Monete ni ista oseba)
Priimek

Ime

Datum rojstva

Stalni naslov

Državljanstvo

Naslov za obveščanje

E-naslov

EMŠO

Vrsta in št. os. dokumenta

GSM številka

Telefonska št.

Izdajatelj os. dokumenta
Davčna številka

PODATKI ENEGA OD STARŠEV OZ. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA (izpolnijo starši oz. zakoniti zastopnik, če je uporabnik Monete mlajši od 18 let)
Priimek

Ime

Datum rojstva

Stalni naslov

Državljanstvo

Naslov za obveščanje

E-naslov

EMŠO

Vrsta in št. os. dokumenta

GSM številka

Telefonska št.

Izdajatelj os. dokumenta
Davčna številka

Želim, da banka poravna vse obveznosti, nastale z uporabo Monete, z mojega osebnega računa vsakega (označiti)
6. v mesecu

16. v mesecu

26. v mesecu

Osebna številka (MPN) (izpolniti le v primeru, če ste že prejeli Certifikat Moneta)

MESEČNA OMEJITEV PORABE
Banka bo odobrila mesečno omejitev porabe z Moneto glede na vaše poslovanje po osebnem računu. O višini odobrene porabe bo imetnik/
uporabnik obveščen v obvestilu o varnostni kodi PIN, ki ga bo prejel po pošti.
Vnesite želeno mesečno omejitev porabe z Moneto _______________________ EUR.
Če želite dodatno omejiti porabo na vrstah plačilnih mest, ki ne omogočajo varovanja plačil z varnostno kodo PIN (t.j. Moneta Avtomati in
Moneta v Telefonski prodaji), navedite nižjo omejitev porabe z Moneto _______________________ EUR.

MON-01

OBRNI

IZJAVA
imetnik/ca osebnega računa soglašam s splošnimi pogoji
Podpisani/a
poslovanja s storitvijo Moneta, ki so sestavni del te prošnje in dovoljujem, da banka v breme mojega osebnega računa oziroma
kateregakoli drugega mojega računa v banki poravna vse stroške in obveznosti, ki izhajajo iz poslovanja z Moneto, ter druga
nadomestila po veljavni tarifi banke.

Podpis imetnika osebnega računa

Podpis uporabnika Monete

V

Podpis starša ali zakonitega zastopnika

, dne

Izpolnjeno prošnjo oddajte na najbližji enoti banke ali pošte. Banka bo obravnavala le v celoti izpolnjene prošnje. Banka si pridržuje pravico, da
prošnjo zavrne brez obrazložitve.

(priimek in ime poštnega/bančnega delavca – s tiskanimi črkami)

(žig in podpis poštnega/bančnega delavca)

IZPOLNI BANKA
Odobritev

DA

NE

Omejitev porabe z Moneto na osebnem računu

EUR

Omejitev porabe z Moneto

EUR

Omejitev porabe na vrstah plačilnih mest brez avtorizacije z varnostno kodo PIN

EUR

Omejitev porabe na vrstah plačilnih mest z avtorizacijo z varnostno kodo PIN

EUR

Datum

Pripravil
Odobril

