
  
Šifra stranke/partnerja: ___________________  

 

OBRAZEC ZA SPREMEMBO OZ. DOPOLNITEV PODATKOV 
 

IDENTIFIKACIJA STRANKE  NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA:   
Stranka in pooblaščenec stranke lahko na Obrazcu spreminjata oz. dopolnjujeta 
izključno svoje podatke. Pooblaščenec stranke na Obrazcu ne sme spreminjati oz. 
dopolnjevati podatkov stranke. Zakoniti zastopnik stranke lahko na Obrazcu spreminja 
oz. dopolnjuje svoje podatke in podatke stranke, katero zastopa kot zakoniti zastopnik 
(npr. mladoletna oseba, oseba pod skrbništvom, pravna oseba). Pri izpolnjevanju 
Obrazca prosimo upoštevajte opombe glede predložitve ustreznih dokazil. Prosimo, da 
obrazec izpolnjujete v velikimi tiskanimi črkami.  
 
Izpolnjen in podpisan obrazec, vključno z morebitnimi prilogami (npr. kopija 
osebnega dokumenta) prosimo pošljite oz. predložite na naslov ALTA Invest d.d., 
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana ali pošljite po elektronski pošti na elektronski 
naslov: mo@alta.si. 

Ime in priimek/Firma 

 
 

Davčna številka ali datum rojstva/Matična številka 

 
 

OSEBA, KI PODAJAM SPREMEMBO OZ. DOPOLNITEV  PODATKOV  
Status osebe: 

□ Stranka        □ Zakoniti zastopnik stranke        □ Pooblaščenec stranke 
 

Ime in priimek (izpolnite zgolj v primeru, če ste zakoniti zastopnik ali pooblaščenec stranke) 

 
 

Davčna številka/Datum rojstva (izpolnite zgolj v primeru, če ste zakoniti zastopnik ali pooblaščenec stranke) 

 
 

 

NAVODILO: IZPOLNITE SAMO PODATKE, KI SO SE SPREMENILI OZ. JIH JE POTREBNO DOPOLNITI, TAKO DA NAVEDETE DOSEDANJI PODATEK IN SPREMENJEN/NOV PODATEK. 

DOSEDANJI PODATKI O STRANKI 
□ Fizična oseba          □ Pravna oseba          □ Samostojni podjetnik 

 SPREMENJENI/DOPOLNJENI OZ. NOVI PODATKI O STRANKI 

Ime in priimek/Firma 

 
EMŠO/LEI koda 

 

 Ime in priimek/Firma1 

 
EMŠO1/LEI koda 

 
Stalno prebivališče/Sedež (ulica, hišna. št., poštna št., kraj, država) 

 
 Stalno prebivališče/Sedež (ulica, hišna. št., poštna št., kraj, država)1 

 
Začasno prebivališče/Dopisni naslov (ulica, hišna. št., poštna št., kraj, država) 

 
 Začasno prebivališče/Dopisni naslov (ulica, hišna. št., poštna št., kraj, država)2 

 
Davčna številka/ID za DDV 

 
Davčno rezidentstvo (navedite vsa) 

 
 Davčna številka/ID za DDV 

 
Davčno rezidentstvo (navedite vsa) 

 
Datum rojstva/Matična številka 

 
Državljanstvo (navedite vsa) 

 
 Datum rojstva/Matična številka 

 
Državljanstvo (navedite vsa) 

 
Kraj rojstva 

 
Država rojstva 

 
 Kraj rojstva 

 
Država rojstva 

 
Vrsta osebnega dokumenta 

 
Številka osebnega dokumenta 

 
 Vrsta osebnega dokumenta1 

 
Številka osebnega dokumenta1 

 
Veljavnost osebnega dokumenta (od-do) 

 
Izdajatelj osebnega dokumenta 

 
 Veljavnost osebnega dokumenta (od-do)1 

 
Izdajatelj osebnega dokumenta1 

 
Številka bančnega računa 

 
Banka (z BIC/SWIFT v primeru tuje banke) 

 
 Številka bančnega računa3 

 
Banka (z BIC/SWIFT v primeru tuje banke)3 

 
Telefonska številka/Mobilna številka 

 
Elektronski naslov (e-pošta) 

 
 Telefonska številka/Mobilna številka 

 
Elektronski naslov (e-pošta) 

 
Dejavnost stranke (fizična oseba: npr. študent, zaposlen, upokojenec, brezposeln; pravna oseba: glavna dejavnost družbe) 

 
 Dejavnost stranke (fizična oseba: npr. študent, zaposlen, upokojenec, brezposeln; pravna oseba: glavna dejavnost družbe) 

 
 OBVEŠČANJE - samo za stranke, ki imajo trenutno kot komunikacijski kanal dogovorjeno obveščanje po navadni pošti (v drugih primerih se izbira ne bo upoštevala): 

□ Želim, da se v prihodnje celotna komunikacija oz. obveščanje v zvezi s pogodbenim razmerjem z družbo ALTA Invest d.d izvaja izključno preko elektronske pošte kot trajnega nosilca 

podatkov na moj, zgoraj naveden (spremenjen oz. nov) e-poštni naslov, in sicer ne glede na to, kar je bilo dogovorjeno s pogodbo (npr. pošiljanje obvestil, potrdil, obračunov in drugih 
informacij, vključno z obveščanjem o spremembah Cenika storitev ALTA Invest d.d., Splošnih pogojev ALTA Invest d.d. in drugih dokumentov družbe ALTA Invest d.d.). 

 

DOSEDANJI PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU/POOBLAŠČENCU STRANKE 
□ Zakoniti zastopnik stranke          □ Pooblaščenec stranke           

 SPREMENJENI/DOPOLNJENI OZ. NOVI PODATKI O ZAKONITEM 
ZASTOPNIKU/POOBLAŠČENCU STRANKE 

Ime in priimek 

 
EMŠO 

 
 Ime in priimek1 

 
EMŠO1 

 
Stalno prebivališče (ulica, hišna. št., poštna št., kraj, država) 

 
 Stalno prebivališče (ulica, hišna. št., poštna št., kraj, država)1 

 
Začasno prebivališče (ulica, hišna. št., poštna št., kraj, država) 

 
 Začasno prebivališče (ulica, hišna. št., poštna št., kraj, država)2 

 
Davčna številka 

 
Davčno rezidentstvo (navedite vsa) 

 
 Davčna številka 

 
Davčno rezidentstvo (navedite vsa) 

 
Datum rojstva 

 
Državljanstvo (navedite vsa) 

 
 Datum rojstva 

 
Državljanstvo (navedite vsa) 

 
Kraj rojstva 

 
Država rojstva 

 
 Kraj rojstva 

 
Država rojstva 

 
Vrsta osebnega dokumenta 

 
Številka osebnega dokumenta 

 
 Vrsta osebnega dokumenta1 

 
Številka osebnega dokumenta1 

 
Veljavnost osebnega dokumenta (od-do) 

 
Izdajatelj osebnega dokumenta 

 
 Veljavnost osebnega dokumenta (od-do)1 

 
Izdajatelj osebnega dokumenta1 

 
 

1Ob spremembi tega podatka morate izpolnjenemu obrazcu priložiti kopijo veljavnega osebnega dokumenta (obe strani), na katerem je naveden oz. razviden spremenjen oz. nov podatek, pri čemer se lastnoročno podpišite preko 
slike osebnega dokumenta na fotokopiji. V primeru pravne osebe morate priložiti izpis iz sodnega oz. poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev. 
2Ob spremembi začasnega prebivališča morate obrazcu priložiti uraden dokument, na katerem je naveden oz. razviden spremenjen oz. nov podatek. 
3V primeru spremembe podatkov o bančnem računu stranke (fizične osebe) morate izpolnjenemu obrazcu priložiti kopijo bančne kartice in kopijo veljavnega osebnega dokumenta, pri čemer se lastnoročno podpišite preko slike 
osebnega dokumenta na kopiji. V primeru pravne osebe lahko priložite uradni dokument banke oz. izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatek o bančnem računu. 

 

Družba ALTA Invest d.d. bo na tem obrazcu navedene spremenjene oz. dopolnjene podatke vnesla v svoje evidence in jih obdelovala na podlagi in za namene kot je navedeno v Splošnih 
pogojih opravljanja storitev v zvezi s finančnimi instrumenti ALTA Invest d.d. oz. v dokumentu družbe ALTA Invest d.d., ki vsebuje informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in je 
objavljen na spletni strani www.alta.si. S podpisom tega obrazca potrjujem, da so vsi zgoraj navedeni podatki in priloženi dokumenti resnični, ažurni, pravilni in popolni. 

 

_________________________________ 
Kraj in datum 

_________________________________ 
Podpis stranke 

_________________________________ 
Podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe stranke 

 

Izpolni ALTA Invest d.d.: 

Način prejema Obrazca: □ osebno      □ po faksu      □ po pošti      □ po e-pošti 

 
       

Obrazec prejel: __________________________________________________ 
Obrazec vnesel: _________________________________________________ 

datum prejema  podpis ob prejemu  datum spremembe  podpis ob spremembi 

 

mailto:mo@alta.si
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