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Zahtevek za izdajo Petrolovih poslovnih plačilnih 
kartic in za pregledovanje podatkov preko interneta

1. Naročamo Petrolove poslovne plačilne kartice A, V, D, O, I, J, P, R (glej navodila):

2. Predvidena vsota porabe:

3. Naročamo geslo za dostop preko interneta za naslednjo osebo:

Ime in priimek zakonitega zastopnika pravne osebe:

2.a Predvidena vsota dvomesečne porabe, kot osnova za skupini limit v EUR
(Izpolni uporabnik, samo ob sklenitvi pogodbe.)

(ime)

(Telefonska številka: stacionarna ali mobilna)

Izdajatelj se obvezuje, da bo podatke o poslovanju kupca ustrezno zaščitil in onemogočil dostop do teh podatkov tretjim osebam.

(ime)

(priimek)

(priimek)

(e-pošta)

(datum) (žig in podpis)

Tip 
kartice 

(I)

Vrsta 
vozila 
(III)    

Vnos KM 
(IV) (za DA  
obkljukaj)

Dnevni limit  
v € (VI)

(na željo uporabnika)

DDV (V)
(za DA  

obkljukaj)Zapis na kartici (II)

Opomba: prečrtajte neizpolnjene vrstice.

Želim določati/spreminjati limite po posameznih karticah:   DA  NE

Polnjenje
električnih
vozil (VII) (za 
DA obkljukaj)

Podjetje (organizacija, ustanova ...)

(šifra kupca) (naziv kupca)

(naslov kupca)
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Ad 1. Stolpec I – tip kartice določa obseg uporabe kartice:

Ad 1. Stolpec II – možen zapis na kartici:

Ad 2. – predvidena vsota dvomesečne porabe, kot 
osnova za skupni limit v EUR:

Pogodbo za uporabo Petrolovih poslovnih plačilnih kartic pošljite skupaj z izpolnjenim Zahtevkom za izdajo Petrolovih 
poslovnih plačilnih kartic ter ostalimi potrebnimi dokumenti na naslov najbližje Petrolove območne enote: 

Petrol d.d., Ljubljana, VELEPRODAJA
(štajersko, prekmursko in koroško področje)
Turnerjeva ulica 24, 2313 Fram
telefon: 03 427 39 18, e-pošta: maja.fras@petrol.si
telefon: 02 609 62 52, e-pošta: cvetka.zigart@petrol.si

Petrol d.d., Ljubljana, VELEPRODAJA 
(ljubljansko, gorenjsko in dolenjsko področje)
Zaloška cesta 259, 1260 Ljubljana-Polje 
telefon: 01 586 35 18, e-pošta: kristina.cuden@petrol.si  
telefon: 01 471 44 69, e-pošta: ramela.beganovic@petrol.si 

Petrol d.d., Ljubljana, VELEPRODAJA
(primorsko področje) 
Vipavska cesta 5, 5000 Nova Gorica 
telefon: 05 338 40 85, e-pošta: ana.brecelj@petrol.si  
telefon: 05 302 90 10, e-pošta: iris.gregoric@petrol.si 

Ad 1. Stolpec III – vrsta vozila; vpišite za katero vozilo 
potrebujete kartico:

Ad 1. Stolpec V – DDV:

Ad 1. Stolpec VI – dnevni limit:

Ad 1. Stolpec IV – vnos KM:

• V polja za kartici tipa A in D (V in O) vpišite registrsko številko 
vozila, če je kartica za vozilo. Če je kartica za delovni stroj ali za 
skladiščne potrebe, vpišite identifikacijsko šifro. Vpišete lahko 
največ 10 znakov, vključno s presledki. S kartico z vpisano 
identifikacijsko šifro lahko plačujete le ob predložitvi osebnega 
dokumenta.

• Za kartico tipa I (J) vpišite ime in priimek osebe, ki bo uporabljala 
to kartico (do 20 znakov vključno s presledki).

• Za kartico tipa P (R) vpišite ime gospodarske družbe ali 
podjetnika (do 20 znakov vključno s presledki).

Vpišite predvideno dvomesečno porabo. Upoštevajte vse nakupe 
(gorivo, drugo blago in storitve) v celotni mreži pooblaščenih 
prodajnih mest.

Označite kartice, s katerimi boste plačevali nakupe blaga, za 
katerega lahko uveljavite odbitek vstopnega DDV. Za te kartice 
vam bomo pošiljali ločene račune (za lažje vodenje vaših davčnih 
obveznosti)

Vpišite višino dnevnega limita po posameznih karticah.  
(Limit v EUR)

Označite kartice, katere bodo pri postopku plačila omogočile vnos 
kilometrov (velja samo za SIVE KARTICE).

Uporaba  
izključno v Sloveniji

Uporaba v Sloveniji in tujini 
(HR, BiH, SRB, MNE, KS)

Opis

A V
Siva Petrolova poslovna plačilna kartica, ki se glasi na registrsko številko vozila 
in je namenjena nakupu goriva ter plačilu cestnine (kurilno olje EL je izvzeto).

D O
Siva Petrolova poslovna plačilna kartica, ki se glasi na registrsko številko vozila 
in je namenjena nakupu goriva, plačilu cestnine in ostalega blaga za vozilo (motorna 
olja, antifriz ...)

I J
Srebrna Petrolova poslovna plačilna kartica, ki se glasi na ime in priimek uporabnika 
in je uporabna v vsej mreži pooblaščenih prodajnih mest.

P R
Srebrna Petrolova poslovna plačilna kartica, ki se glasi na ime gospodarske 
družbe ali podjetnika in je uporabna kot tip kartice I (J).

Vrsta vozila Opis

A Tovorno vozilo nad 7 ton nosilnosti ali avtobus

B Tovorno vozilo do 7 ton nosilnosti

C Manjše dostavno vozilo

D Osebni avtomobil ali motorno kolo

Naročene kartice vam bomo poslali z vrednostnim pismom. 

Navodila za izpolnjevanje zahtevka

Ad 1. Stolpec VII – polnjenje električnih vozil:

Obkljukajte kvadratek, če želite kartico z dodatno funkcijo, ki 
omogoča polnjenje električnih vozil (velja samo za SIVE KARTICE).

V primeru označitve polja polnjenje električnih vozil prosilec s 
podpisom Zahtevka za izdajo Petrolovih poslovnih plačilnih kartic 
in za pregledovanje podatkov preko interneta potrjujem, da sem 
seznanjen in soglašam s splošnimi pogoji in pravili o uporabi 
infrastrukture in storitve polnjenja objavljenimi na www.petrol.si.
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