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Podpisni karton za razpolaganje s sredstvi
na transakcijskem računu rezervnega sklada

PE hranilnice

SI 56
številka transakcijskega računa rezervnega sklada

Podatki o uporabniku računa
Polni naziv
kratek nativ
naslov
poštna št. in pošta

občina

podatki o upravičencu računa
zbirni račun
skupnost etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe št.
razlog izdaje podpisnega kartona
novo odprti TRR
sprememba pri obstoječem TRR:
z dnem podpisa tega podpisnega kartona preklicujem/o pooblastila za vse do sedaj pooblaščene osebe za poslovanje na
zgoraj navedenem transakcijskem računu
dodatni podpisni karton k obstoječim pooblaščenim osebam na zgoraj navedenem transakcijskem računu
drugo

pooblastila za razpolaganje
Za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu in za izdajanje ter podpisovanje plačilnih nalogov so pooblaščene naslednje osebe:
1. zakoniti zastopnik uporabnika računa
lastoročni pdpis

Ime in priimek
datum rojstva

kraj rojstva, država

stalno prebivališče
začasno prebivališče
davčna številka
osebni dokument

št.osebnega dokumenta

izdajatelj

veljavnost

zastopa
posamično
kolektivno – skupaj s predstavnikom etažnih lastnikov
kolektivno – skupaj z drugimi zastopniki in/ali pooblaščenci
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2. Pooblaščenec uporabnika računa
lastoročni pdpis

Ime in priimek
datum rojstva

kraj rojstva, država

stalno prebivališče
začasno prebivališče
davčna številka
osebni dokument

št.osebnega dokumenta

izdajatelj

veljavnost

zastopa
posamično
kolektivno – skupaj s predstavnikom etažnih lastnikov
kolektivno – skupaj z drugimi zastopniki in/ali pooblaščenci

3. Pooblaščenec etažnih lastnikov
lastoročni pdpis

Ime in priimek
datum rojstva

kraj rojstva, država

stalno prebivališče
začasno prebivališče
davčna številka
osebni dokument

št.osebnega dokumenta

izdajatelj

veljavnost

zastopa
posamično
kolektivno – skupaj s predstavnikom etažnih lastnikov
kolektivno – skupaj z drugimi zastopniki in/ali pooblaščenci

Uporabnik

Hranilnica LON d.d., Kranj

istovetnost ugotovil in preveril
podpis in žig zakonitega zastopnika

podpis
kraj in datum
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