
Vpišite vaše podatke.
Prosimo, da pišete razločno s tiskanimi črkami. Podatki so strogo zaupni. *Obvezen podatek. 

Osebni podatki 

*Ime in priimek:

*Datum rojstva:

*Državljanstvo: 

*Naslov stalnega bivališča:

      *Ulica in hišna številka:   

      *Poštna številka:

      *Država:

*Naslov začasnega bivališča:

     *Ulica in hišna številka

     *Poštna številka

     *Država:

Kontaktni podatki za pošiljanje pošte v kolikor se razlikujejo od stalnega bivališča / začasnega  bivališča:

      Ulica in hišna številka

      Poštna številka

      Država:  

Stacionarni telefon:

*Elektronski naslov:

*Kraj in država rojstva:

*Davčna številka:

*Kraj:

*Kraj:

Kraj:

*Mobilna številka:

Na Petrolu vaše nakupe prav posebej nagrajujemo. 
S Petrol klub plačilno kartico zvestobe zbirate Zlate točke in izkoristite izjemne ugodnosti Petrol kluba.

Zakonski stan:

poročen/a               samski/a                zunajzakonska skupnost 

Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

nedokončana osnovna šola               osnovnošolska               poklicna               štiriletna ali petletna srednješolska

višješolska               visokošolska in 1. bolonjska stopnja               univerzitetna in več

Število vzdrževanih družinskih članov:

Ali ste lastnik kakšne nepremičnine?               da              ne     

Tip bivališča, v katerem prebivate:

hiša               dvojček/vrstna hiša               večstanovanjska hiša               blok

Status bivališča:

najem               lastniško               skupno gospodinjstvo

S čim ogrevate svoj dom?

drva               peleti               briketi               sekanci 

daljinsko ogrevanje (toplovod)               električni radiatorji               klima               IR paneli               

toplotna črpalka               kurilno olje

zemeljski plin               utekočinjen naftni plin               drugo

Ali v vašem gospodinjstvu (tudi) sami proizvajate električno energijo?

Da, imamo:

sončno elektrarno               soproizvodnjo               malo hidroelektrarno              malo vetrno elektrarno               drugo

Ne, električne energije ne proizvajamo sam

Kateri tip energenta najpogosteje uporabljate?

bencin - 95 in manj oktanski               bencin - 98, 100 in več oktanski               diesel               avtoplin               elektrika

Koliko kilometrov povprečno prevozite vi osebno na leto z vsemi vozili skupaj?

do 10.000 km na leto               10.001 – 15.000 km na leto               15.001 – 20.000 km na leto               20.001 – 30.000 km na leto                

30.001 – 40.000 km na leto               več kot 40.000 km

Zaupajte nam svoje navade

Pristopnica za Petrol klub 
plačilno kartico zvestobe



Podatki o zaposlitvi

Želim postati imetnik/imetnica Petrol klub plačilne kartice zvestobe

*Zaposlitveni status:

dijak / študent               zaposlen               samostojni/a podjetnik/ca in svobodni poklici               gospodinja/kmetovalec

upokojen               nezaposlen               drugo

Izpolnijo samo zaposleni

*Vrsta delodajalca (lahko označite več polj):

podjetje               lastnik/ca podjetja               javna uprava               državni uradnik z omejenim mandatom

drugo

Naziv podjetja: 

Ulica in hišna številka:

Poštna številka:

Država:

Telefon/GSM – kontakt v podjetju:

Elektronski naslov – kontakt v podjetju:

*Zaposlitev

nedoločen čas               določen čas, od                              do 

Kraj

Država

*Pristopnici priložite kopije, kopij ne vračamo:

Zaposleni:

• zadnjih treh plačilnih list

• bančne izpiske svojega osebnega računa za obdobje zadnjih treh mesecev,

• kopija osebnega dokumenta (obe strani)

Upokojenci:

• odrezek pokojnine

• bančne izpiske svojega osebnega računa za obdobje zadnjih treh mesecev,

• kopija osebnega dokumenta (obe strani)

Tuji državljani:

• kopijo izkaznice za tujce,

• zadnjih treh plačilnih list

• bančne izpiske svojega osebnega računa za obdobje zadnjih treh mesecev,

• kopija osebnega dokumenta (obe strani)

Samostojni podjetniki:

• davčni obračun, 

• bančni izpisek s.p. za obdobje zadnjih treh mesecev

• kopija osebnega dokumenta (obe strani)

Pridržujemo si pravico, da po potrebi zahtevamo dodatno dokumentacijo.



Ali ste lastnik kakšne nepremičnine? 

da               ne

Vir dodatnih prihodkov, če jih imate:

oddajanje nepremičnin v najem               pogodbeno delo               drugo

Dodatni prihodki za zadnje 3 mesece:

1. mesec:                              2. mesec:                              3. mesec:

*V kolikor imate pri drugi inštituciji že odobren kredit ali leasing oz. druge obveznosti najema prosimo navedite skupne mesečne obveznosti iz tega 

naslova. Skupaj                                         EUR.

*Kartico želim uporabljati za (mogočih več odgovorov):

posamezne nakupe (predvidena mesečna poraba                              EUR)

obročno odplačevanje (predvidena vsota za obročni nakup                              EUR)

elektromobilnost

V primeru izbire "polnjenje avtomobila na elektropolnilnicah" prosilec s podpisom te pristopnice potrjujem, da sem seznanjen in soglašam s 

splošnimi pogoji in pravili o uporabi polnilne infrastrukture in storitve polnjenja objavljenimi na www.petrol.si.

*Ali želite prejemati račun v elektronski obliki (pdf format)?

da, vpišite e-naslov na katerega želite prejeti račun v elektronski obliki:

ne

*Označite način plačevanja svojih obveznosti po kartici:

univerzalni plačilni nalog (UPN) 

SEPA direktna obremenitev (prosimo izpolnite obrazec na zadnji strani)

E-račun želim prejeti v spletno banko

Naziv banke:

Številka transakcijskega računa (IBAN):

Izjava prosilca/prosilke
Z oznako v okvirčku soglašam, da Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Petrol) moje osebne podatke iz tega obrazca (Prosimo označite, s katerimi nameni obdelave osebnih podatkov soglašate):

skupaj s podatki, ki jih obdeluje za namen izvajanja pogodb, ki sem jih s Petrol sklenil oz. za namen izvajanja ukrepov v fazi priprave na sklenitev pogodbe * ter podatki, ki so** in bodo nastali z uporabo Plačilne kartice 
zvestobe, Kartice zvestobe, s sodelovanjem v nagradnih igrah, s kliki na spletnih straneh Petrola, s komunikacijo prek elektronske pošte, komunikacijo s klicnim centrom, uporabo Petrolovih mobilnih in spletnih 
aplikacij*, uporabo Petrolovih profilov na družbenih omrežjih*, uporablja za oblikovanje mojega profila stranke za namen izdelave in predstavitev meni prilagojenih ponudb svojega blaga in storitev, z uporabo 
naslova e-pošte, SMS, MMS, potisnih sporočil, telefona ali klasične pošte.
*Vse informacije o vrstah pogodb, za izvedbo katerih je potrebna obdelava osebnih podatkov, spletnih straneh Petrola, Petrolovih mobilnih in spletnih aplikacijah in družbenih omrežjih, preberite na spletni strani 
www.petrol.si/gdpr/seznam-pogodb.
**Gre za podatke, ki so nastali od začetka izvajanja posamezne pogodbe dalje, vendar največ za obdobje, ko hrambo podatkov predpisuje poseben zakon oz. je obdobje hrambe dogovorjeno s posamezno pogodbo.

uporablja za izvajanje neposrednega trženja (obveščanja o novostih in posebnih ponudbah skupine Petrol) z uporabo e-pošte, SMS, MMS, potisnih sporočil*.
*Vse informacije o vrstah pogodb, za izvedbo katerih je potrebna obdelava osebnih podatkov, spletnih straneh Petrola, Petrolovih mobilnih in spletnih aplikacijah in družbenih omrežjih, preberite na spletni strani 
www.petrol.si/gdpr/seznam-pogodb.

skupaj s podatki, ki jih obdeluje za namen izvajanja pogodb* ter podatki, ki so** in bodo nastali z uporabo Plačilne kartice zvestobe, Kartice zvestobe, s sodelovanjem v nagradnih igrah, s kliki na spletnih straneh Petrola, 
s komunikacijo prek elektronske pošte, komunikacijo s klicnim centrom, uporabo Petrolovih mobilnih in spletnih aplikacij*, uporablja za oblikovanje mojega profila za namen izvajanja trženjskih raziskav - pridobivanj 
mnenj o kvaliteti izdelkov in storitev ter potrebah po dodatnih izdelkih ali storitvah, ki jih lahko izvaja z uporabo naslova e-pošte, SMS, MMS, potisnih sporočil, telefona ali klasične pošte.
*Vse informacije o vrstah pogodb, za izvedbo katerih je potrebna obdelava osebnih podatkov, spletnih straneh Petrola, Petrolovih mobilnih in spletnih aplikacijah in družbenih omrežjih, preberite na spletni strani 
www.petrol.si/gdpr/seznam-pogodb.
**Gre za podatke, ki so nastali od začetka izvajanja posamezne pogodbe dalje, vendar največ za obdobje, ko hrambo podatkov predpisuje poseben zakon oz. je obdobje hrambe dogovorjeno s posamezno pogodbo. 

Več o obdelavi osebnih podatkov s strani Petrola najdete v Politiki zasebnosti Petrol d.d., Ljubljana, objavljeni na spletni strani www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti oziroma dostopni na prodajnih mestih Petrola.
*Vse informacije o vrstah pogodb, za izvedbo katerih je potrebna obdelava osebnih podatkov, spletnih straneh Petrola, Petrolovih mobilnih in spletnih aplikacijah in družbenih omrežjih, preberite na spletni strani 
www.petrol.si/gdpr/seznam-pogodb.
**Gre za podatke, ki so nastali od začetka izvajanja posamezne pogodbe dalje, vendar največ za obdobje, ko hrambo podatkov predpisuje poseben zakon oz. je obdobje hrambe dogovorjeno s posamezno pogodbo.

*Kraj *Datum *Podpis prosilca/prosilke

S podajo lastnoročnega podpisa, podajate soglasje k dani pristopnici in potrjujete, da ste se seznanili s pripadajočimi Splošnimi pravili uporabe Petrol klub plačilno kartice zvestobe (dostopna na: http://www.petrol.si/na-poti/-
zame/petrol-klub/splosni-pogoji-in-obrazci in na prodajnih mestih Petrola) ter jih v celoti sprejemate. Hkrati pod materialno in kazensko odgovornostjo potrjujete, da v celoti izpolnjujete pogoje za pridobitev kartice, navedene v 
vsakokrat veljavnih splošnih pravilih iz tega odstavka in potrjujete resničnost podatkov, navedenih v pristopnici. V primeru, da ste v postopku osebnega stečaja pristop k Petrol klub plačilni kartici ni mogoč. Nekateri obvezni 
osebni podatki bodo zaradi poslovnih odločitev, ki temeljijo na zakonitem interesu družbe Petrol d.d., Ljubljana, uporabljeni za namene postopka ugotavljanja in preverjanja vaše istovetnosti, kot to določa vsakokrat veljavni zakon, 
ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma. 

Družba Petrol d.d., Ljubljana si pridržuje pravico do zavrnitve vloge. 

*Identifikacijski podatki

Vrsta osebnega dokumenta:

Potni list               Osebna izkaznica               drugo:

Št. osebnega dokumenta:

Naziv izdajatelja:

Veljavnost osebnega dokumenta:



Soglasje za direktno SEPA obremenitev

S podpisom tega obrazca pooblaščam prejemnika plačila, da posreduje navodila moji banki za obremenitev mojega transakcijskega računa in 

mojo banko, da obremeni moj transakcijski račun v skladu z navodili, ki jih posreduje prejemnik plačila.

Obveznosti bom poravnal(a) s soglasjem za direktno bremenitev na mojem transakcijskem računu:

18. v mesecu               25. v mesecu

Izjava za direktno bremenitev 18. v mesecu: 

Seznanjen(a) sem, da vse moje obveznosti do prejemnika plačila zapadejo v plačilo 25. v mesecu. S podpisom obveščam prejemnika plačila, da ne 
glede na navedeno želim poravnati svoje obveznosti 18. v mesecu. Skladno z navedenim pooblaščam prejemnika plačila ter se strinjam, da se  
bremenitev mojega osebnega transakcijskega računa izvede 18. v mesecu. 

S podpisom potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov ter pod materialno in kazensko odgovornostjo s podpisom na pristopni izjavi in kartici 
izjavljam, da izpolnjujem pogoje za zaprosilo za kartico, navedene v Splošnih pravilih uporabe Petrol klub plačilne kartice zvestobe in sprejemam vsa 
druga določila navedenih splošnih pravil, s katerimi sem se predhodno seznanil in so objavljeni na spletni strani podjetja www. petrol.si. 

*Kraj *Datum *Podpis prosilca/prosilke

(Izpolni plačnik)

Ime in priimek:

Ulica in hišna številka (sedež):

Poštna številka, kraj in država: 

Številka transakcijskega računa: SI56 

Identifikacijska oznaka banke (SWIFT BIC):
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