
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
ID za DDV.: SI80267432, matična št.: 5025796000

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, matična štev.: 5025796000, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432

Vloga za povečanje limita 
na Petrol klub plačilni kartici zvestobe

Podatki imetnika kartice (prosilca)

. .Ime in priimek:   Datum rojstva:  

Kraj in država rojstva:   Davčna številka:

Državljanstvo:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka: Kraj:

Država:

Naslov stalnega bivališča:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka: Kraj:

Država:

Naslov začasnega bivališča:

Elektronski naslov:
Telefonska številka:

Zaposlitveni status:

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

gospodinja/kmetovalec

upokojen nezaposlen drugo

Podatki za povečanje limita

Številka Petrol klub Plačilne kartice:

Vpišite znesek želenega limita porabe. 

Mesečni limit za nakupe na prodajnih mestih                                        EUR

Skupni limit za plačilo na obroke                                                            EUR

Mesečni obročni limit (višina anuitete)                                                                                          EUR

Mesečni limit za nakup KOEL/UNP (višina anuitete)                                                                   EUR

Skupni limit za obročni nakup KOEL in UNP                                                                              EUR                    

Razlog za višanje limita:
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S podajo lastnoročnega podpisa podajate soglasje k dani vlogi in potrjujete, da ste se seznanili s pripadajočimi Splošnimi pravili uporabe Petrol 
klub plačilne kartice zvestobe (dostopna na: https://www.petrol.si/petrol-klub/placilna-kartica-zvestobe  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 na vlogi. 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.

Petrol d.d., Ljubljana izrecno pooblaščam, da za namen presoje moje kreditne sposobnosti lahko preveri moje osebne in druge podatke pri 
mojem delodajalcu in drugih finančnih organizacijah (banke, hranilnice, zavarovalnice, finančne institucije, SISBON ipd.).

Soglašam, da Petrol d.d., Ljubljana pred odobritvijo kredita, pridobi informacije o moji morebitni zadolženosti v zbirki podatkov SISBON, ki se 
vodi na podlagi Zakona o centralnem registru.

Soglašam, da me Petrol d.d., Ljubljana v primeru, da so za obravnavo prošnje potrebna dodatna dokazila (bančni izpiski, plačilne liste...), 
kontaktira na zgoraj navedene kontaktne podatke.

Naveden znesek želenega okvira porabe predstavlja le informativni podatek in druža Petrol .d.d Ljubljana lahko odobren znesek limita določi po 
svoji presoji. Družba Petrol d.d., Ljubljana si pridržuje pravico do zavrnitve vloge brez pojasnila.

Kraj in datum:       Podpis 

Izpolnjen obrazec lahko oddate na kateremkoli bencinskem servisu ali pošljete na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, 
Podpora uporabnikom ali na e-naslov klub@petrol.si. Dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 080 22 66 in na portalu 
Povej Petrolu (www.petrol.si/povej).


