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Tabela 2: Podatki o napravah, ki jih upravljajo zaposleni
Informacija o začetku (Z) oz.
zaključku (K) obratovanja

Datum (veljavno od)

Vrsta naprave (BPM,
BAM, TARM1,
TAM1)

Tabela 2: Podatki o napravah, ki jih upravljajo zaposleni
Informacija o začetku (Z) oz.
zaključku (K) obratovanja

Datum (veljavno od)

Vrsta naprave (BPM,
BAM, TARM1,
TAM1)

Proizvajalec in tip
2
naprave

Proizvajalec in tip
naprave 2

Opis uporabljene naprave Naslov, kjer je naprava
(verzija programske
locirana
opreme) 2

Opis uporabljene naprave Naslov, kjer je naprava
(verzija programske
locirana
opreme) 2

Obratovalni čas

Obratovalni čas

Skupno število naprav v
obratovanju

Skupno število naprav v
obratovanju

1) Uporabljene izključno kot naprave, ki jih upravljajo zaposleni.
2) Ti podatki se vnesejo v skladu z ustreznimi vnosi na spletni strani ECB, razen če ECB da na razpolago enoznačno identifikacijsko številko.

Tabela 3: Podatki o številu avtomatov za dvig gotovine
Skupno število

Vrsta naprave

1) Uporabljene izključno kot naprave, ki jih upravljajo zaposleni. avtomatov v obratovanju
2) Ti podatki se vnesejo Bankomati
v skladu z ustreznimi vnosi na spletni strani ECB, razen če ECB da na razpolago enoznačno identifikacijsko številko.

Samopostrežne blagajne (SCoT)

Tabela 3: Podatki Drugo
o številu avtomatov za dvig gotovine

Vrsta naprave

Bankomati

Skupno število
avtomatov v obratovanju

Tabela 4: Ali bankomati izdajajo zgolj bankovce, ki so bili obdelani v NCB?

Odgovori z: DA ali NE
amopostrežne blagajne (SCoT)
Drugo

Tabela 5: Ali ima obdelovalec gotovine sklenjeno podizvajalsko pogodbo (skladno s Sklepom o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok)?
Odgovori z: DA ali NE

Tabela 4: Ali bankomati
Če DA:izdajajo zgolj bankovce, ki so bili obdelani v NCB?

Odgovori z: DA ali NE
Ime podizvajalca:

Ulica in hišna št.
Poštna št. in kraj
Tabela 5: Ali ima obdelovalec
gotovine sklenjeno podizvajalsko pogodbo (skladno s Sklepom o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok)?

Odgovori z: DA ali NE
Če DA:
Tabela 6: Število in lokacije avtomatov za dvig gotovine ter naprav, ki jih upravljajo stranke v oddaljenih poslovalnicah kreditnih institucij, kjer se primernost eurobankovcev preverja ročno1
me podizvajalca: Število avtomatov za dvig gotovine
Ulica in hišna št.
Lokacije avtomatov za dvig
oštna št. in kraj
gotovine (ulica, kraj, poštna št.)

Število naprav, ki jih upravljajo
stranke
Tabela 6: Število inLokacije
lokacije
avtomatov
za dvig gotovine ter naprav, ki jih upravljajo stranke v oddaljenih poslovalnicah kreditnih institucij, kjer se primernost eurobankovcev preverja ročno1
naprav,
ki jih upravljajo
tevilo avtomatov zastranke
dvig gotovine
(ulica, kraj, poštna št.)
1) dvig
Te informacije zagotovijo zgolj kreditne institucije, ki imajo oddaljene poslovalnice.
Lokacije avtomatov za
otovine (ulica, kraj, poštna št.)
tevilo naprav, ki jih upravljajo
tranke
Lokacije naprav, ki jih upravljajo
tranke (ulica, kraj, poštna št.)

1) Te informacije zagotovijo zgolj kreditne institucije, ki imajo oddaljene poslovalnice.
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A2: OPERATIVNI
OBRAZEC
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Operativni podatki Tabela
v zvezi 7:
s poslovanjem
Operativni podatki
bankomatov
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transakcij preko bankomatov
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Operativni podatki Tabela
v zvezi 8:
s poslovanjem
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Operativni podatki Tabela
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jih upravljajo
v zvezi z zaposleni,
napravami,
kot
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jih upravljajo
naprave, kizaposleni,
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kot tudi
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naprave, ki jih upravljajo stranke

Apoen
€5
€10
€20
€50
€100
€200
€500

Od tega
Od tega Od tega
Skupno število
Skupno število
eurobankovci, ki so eurobankovci,
eurobankovci,
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ponovno
dani
sortirani
v
kot
1
1
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€10
€20
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ije zagotovijo zgolj kreditne
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kreditne institucije, ki imajo oddaljene poslovalnice.
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