ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana
Slovenska cesta 54 A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel + 386/1/300 22 50, faks + 386/1/234 33 57
www.ilirika.si, info@ilirika.si

PRIJAVNICA
za uporabo Sistema internetnega trgovanja
ILIRIKA ONLINE
PODATKI O UPORABNIKU:
Ime in priimek / Firma

EMŠO / Matična številka ali KID koda

Stalno bivališče/Sedež: naslov, poštna številka, kraj

Davčna številka / ID za DDV

Elektronska pošta

Kontaktna telefonska številka

PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU / POOBLAŠČENCU PRAVNE OSEBE:
Ime in priimek / Firma

Rojstni datum in kraj

Stalno bivališče/Sedež: naslov, poštna številka, kraj

Davčna številka

Elektronska pošta

Kontaktna telefonska številka

S PODPISOM NA TEJ PRISTOPNI IZJAVI STRANKA IZRECNO IZJAVLJAM:









da želim pridobiti dostop do Sistema internetnega trgovanja ILIRIKA ONLINE,
da sem dne ______________ sklenil Pogodbo o borznem posredovanju in vodenju računov finančnih instrumentov št. _____________,
da so mi bili pred podpisom te izjave izročeni Splošni pogoji poslovanja in da mi je bilo omogočeno, da sem se z vsebino le-teh natančno, ustrezno in podrobno seznanila ter
izjavljam, da se z vsebino predloženih Splošnih pogojev poslovanja strinjam in z njimi s podpisom na tej prijavnici izrecno soglašam. Izjavljam tudi, da mi je bil pred podpisom te
Prijavnice izročen veljavni Cenik ILIRIKE d.d. in z njim s podpisom na tej Prijavnici soglašam,
da so Splošni pogoji poslovanja sestavni del pogodbenega odnosa uporabe storitev sistema internetnega trgovanja ter sem seznanjen, da so vsakokratni objavljeni na vidnem
mestu v poslovalnicah ILIRIKE in na internet straneh www.ilirika.si,
da mi je bila pred podpisom te izjave izročena Politika izvrševanja naročil strank in da mi je bilo omogočeno, da sem se z vsebino le-te natančno, ustrezno in podrobno seznanila
ter izjavljam, da se z vsebino predložene Politike izvrševanja naročil strank strinjam in z njo s podpisom na tej prijavnici izrecno soglašam,
da ILIRIKI dovoljujem vodenje in vzdrževanje zbirke mojih osebnih podatkov z namenom, da me informira o novostih poslovanja in pošilja informativna gradiva,
da želim potrdila o prejemu, spremembi oziroma preklicu naročil, obračune o opravljenem poslu, poročila o stanju naložb z obračunom poslov, izpiske o stanju in letnem
prometu na računu ter ostala podobna obvestila in informacije ILIRIKE d.d. v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev prejemati v
elektronski obliki preko Sistema internetnega trgovanja ILIRIKA ONLINE oz. po elektronski pošti ter da se takšna korespondenca med mano in ILIRIKO d.d. šteje kot običajen
način izmenjave podatkov

Kraj in datum

Stranka

Obdelal

Datum in čas vpisa

Identifikacijska št. za DDV: SI95168222, matična številka družbe je 583165200, 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.

