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OSEBNI IDENTIFIKACIJSKI ZNAK (OIZ)

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana (v nadaljevanju BPH) vsaki stranki, ob sklenitvi pogodbe o
borznem posredovanju, dodeli OIZ, ki ga stranka s podpisom izjave tudi prevzame.
Stranka se mora identificirati z OIZ pred vsako oddajo naročila za prodajo in/ali nakup finančnih instrumentov
preko telefona, elektronske pošte, navadne pošte ali telefaksa v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja borzno
posredniške družbe. Stranka je dolžna OIZ skrbno varovati in preprečiti tretjim osebam nepooblaščen dostop
do njega. BPH šteje, da je oseba, ki se pred oddajo naročila identificira z določenim OIZ, stranka, ki ji je bil ta
OIZ dodeljen, ali od nje pooblaščena oseba. Stranka sama nosi posledice v primeru izgube ali zlorabe OIZ ter
je o tem nemudoma dolžna obvestiti BPH. OIZ je stranki dodeljen za čas trajanja pogodbenega razmerja z BPH
oziroma do preklica.
Dolžnost ravnanja z OIZ
Stranka se mora pred oddajo naročila za prodajo in/ali nakup finančnih instrumentov preko telefona,
elektronske pošte, navadne pošte ali telefaksa v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja borzno posredniške
družbe identificirati z dodeljenim ji OIZ. Stranka je dolžna OIZ skrbno varovati in preprečiti tretjim osebam
nepooblaščen dostop do njega. BPH šteje, da je oseba, ki se pred oddajo naročila identificira z zgoraj
navedenim OIZ, stranka, ki je s spodnjo izjavo prevzela dodeljen ji OIZ, ali od nje pooblaščena oseba. OIZ je
stranki dodeljen za čas trajanja pogodbenega razmerja z BPH oziroma do preklica. Stranka je v primeru izgube
ali zlorabe OIZ nemudoma dolžna obvestiti BPH in je sama odgovorna za vse posledice, ki v zvezi s tem
nastanejo.

Identifikacijska št. Za DDV: SI95168222, matična številka družbe je 5831652000, transakcijski račun: 02924-0019737457 odprt pri Novi ljubljanski banki d.d.
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani; št. Vložka 1/25503/00.
Osnovni kapital znaša 2.086.463,03 EUR in je v celoti vplačan.
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