
PODATKI PRAVNE OSEBE 
Naziv pravne osebe

Sedež (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta, država)

Odgovorna oseba 

Matična številka  Davčna številka

Telefonska številka Kontaktni elektronski naslov 
  

PODATKI POOBLAŠČENCA/-KE 
Ime  Priimek 

Datum rojstva  Kraj rojstva  

Davčna številka  Davčna izpostava 

Telefonska številka  Elektronski naslov 

Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta, država) 

Osebni dokument, številka, veljavnost in izdajatelj 

Podpisani/-a zakoniti/-a zastopnik/-ica pravne osebe kot pooblastitelj pooblaščam podpisanega/-o pooblaščenca/-ko, da do pisnega preklica tega pooblastila 
opravlja za zgoraj navedeno pravno osebo vse posle, ki se nanašajo na KD Krovni sklad, in za dostop do spletne poslovalnice KD Skladi.net.    

IZJAVA POOBLAŠČENCA/-KE: 
Seznanjen/-a sem, da je dostop do spletne poslovalnice možen le z veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., 
Dunajska cesta 63, Ljubljana, priznava za spletno poslovalnico (veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, pridobljeno pri enem od javnih slovenskih izdajateljev 
POŠTA®CA, SIGEN-CA, Halcom-CA in AC-NLB), ter da za dostop potrebujem čitalnik zaščitnih kartic in ustrezno programsko opremo za prepoznavanje 
digitalnih potrdil na računalniku, s katerim se želim povezati do spletne poslovalnice KD Skladi.net. S podpisom jamčim, da sem seznanjen/-a z vsakokrat 
veljavnimi Splošnimi pogoji za uporabo storitev spletne poslovalnice KD Skladi.net in da jih sprejemam. S podpisom tega obrazca izrecno dovoljujem KD Skladi, 
d. o. o., da zbira, vodi, obdeluje in hrani moje osebne in druge podatke, povezane z uporabo spletne poslovalnice KD Skladi.net, vse z namenom doseganja 
namena ter varne in učinkovite uporabe spletne poslovalnice.   

 Podpis odgovorne osebe in žig    Podpis pooblaščenca/-ke    Kraj in datum  

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji za uporabo storitev spletne poslovalnice KD Skladi.net so dostopni na spletni strani www.kd-skladi.net. Družba za upravljanje bo v roku 8 delovnih 
dni po odobritvi uporabe spletne poslovalnice poslala uporabniško ime na kontaktni elektronski naslov pravne osebe, naveden v tem obrazcu, začetno geslo pa posameznemu 
pooblaščenemu uporabniku na sedež pravne osebe.   

Izpolni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.  

Datum prejema obrazca:   Datum odobritve uporabe spletne poslovalnice:  

Uporabniško ime:   Opombe:  

Morebitni razlogi za zavrnitev:  

Podpis osebe, ki je odobrila uporabo spletne poslovalnice pooblaščenemu uporabniku: 

Pooblastilo pravne osebe


