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PRILOGA 1PRILOGA 1

OBRAZEC
A1: GLAVNI
PODATKIPODATKI
OBRAZEC
A1: GLAVNI
Ime obdelovalca
gotovine gotovine
Ime obdelovalca
Sedež podjetja
(ulica,
kraj,(ulica,
poštnakraj, poštna
Sedež
podjetja
številka) številka)
Kontaktni podatki
Kontaktni podatki
OdgovornaOdgovorna
oseba za pošiljanje
oseba za pošiljanje
podatkov podatkov
Namestnik Namestnik
odgovorne osebe
za osebe za
odgovorne
pošiljanje podatkov
pošiljanje podatkov

Ime

Ime

Priimek

PriimekDelovno mesto
Delovno mesto Telefon

Telefon

Fax

Fax

GSM

GSM

ElektronskaElektronska
pošta
pošta

Obdobje poročanja
Obdobje poročanja

Tabela 1: Tabela
Podatki1:o Podatki
napravah,
ki jih upravljajo
stranke stranke
o napravah,
ki jih upravljajo

InformacijaInformacija
o začetku (Z)
oz.
(CIM,
Identifikacijska
ProizvajalecProizvajalec
in tip Opis
naprave Naslov,
je naprava
ObratovalniObratovalni
čas
Skupno
naprav
v naprav v
o začetku
(Z)Vrsta
oz. naprave
Vrsta
naprave (CIM,
Identifikacijska
in uporabljene
tip Opis uporabljene
napravekjerNaslov,
kjer je naprava
čas število
Skupno
število
1
zaključku (K)
obratovanja
z
CRM,
COM)
(sistem
odkrivanja/verzija
locirana locirana
obratovanjuobratovanju
zaključku
(K) obratovanja
z CCM,
CRM,
CCM, COM)številka1 številka1 naprave1 naprave
(sistem odkrivanja/verzija
1
1
datumom veljavnosti
datumom veljavnosti
programskeprogramske
opreme) opreme)

Št.

20 / 8. 3. 2013 /

1) Ti podatki 1)
se Ti
vnesejo
v skladu
z ustreznimi
na spletni
strani
podatki
se vnesejo
v skladuvnosi
z ustreznimi
vnosi
na ECB.
spletni strani ECB.

Stran
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Informacija o Informacija
začetku (Z) oz.
o začetkuVrsta
(Z) oz.
naprave Vrsta
(BPM,napraveIdentifikacijska
(BPM,
Identifikacijska
Proizvajalec inProizvajalec
tip Opis uporabljene
in tip Opisnaprave
uporabljene
Naslov,
naprave
kjer jeNaslov,
napravakjer jeObratovalni
naprava čas
Obratovalni
Skupno
časšteviloSkupno
napravštevilo
v
naprav v
1 odkrivanja/verzija
zaključku (K) zaključku
obratovanja
(K)z obratovanja
BAM,zTARM,BAM,
TAM)TARM, TAM)
(sistem
(sistem odkrivanja/verzija
locirana
locirana
obratovanju obratovanju
številka1
številka1naprave1
naprave
1
datumom veljavnosti
datumom veljavnosti
programske opreme)
programske
opreme)1

20 / 8. 3. 2013

Tabela 2: Podatki
Tabelao 2:
napravah,
Podatki okinapravah,
jih upravljajo
ki jihzaposleni
upravljajo zaposleni

1) Ti podatki se vnesejo
1) Ti podatki
v skladu
se vnesejo
z ustreznimi
v skladu
vnosi
z ustreznimi
na spletni strani
vnosi ECB.
na spletni strani ECB.

Tabela 3: Podatki
Tabelao 3:
številu
Podatki
avtomatov
o številuzaavtomatov
dvig gotovine
za dvig gotovine
Vrsta naprave Vrsta naprave

Skupno številoSkupno
napravštevilo
v
naprav v
obratovanju obratovanju

SamopostrežneSamopostrežne
blagajne (SCoT)
blagajne (SCoT)
Drugo
Drugo

Tabela 4: AliTabela
bankomati
4: Aliizdajajo
bankomati
zgoljizdajajo
bankovce,
zgoljkibankovce,
so bili obdelani
ki so bili
v NCB?
obdelani v NCB?
Odgovori z: DA
Odgovori
ali NE z: DA ali NE

Tabela 5: AliTabela
ima obdelovalec
5: Ali ima gotovine
obdelovalec
sklenjeno
gotovine
podizvajalsko
sklenjeno podizvajalsko
pogodbo (skladno
pogodbo
s Sklepom
(skladnoo spreverjanju
Sklepom o preverjanju
pristnosti in pristnosti
primernosti
in primernosti
eurobankovcev
eurobankovcev
ter njihovemter
ponovnem
njihovemdajanju
ponovnem
v obtok)?
dajanju v obtok)?

1
Tabela 6: Število
Tabela
in 6:
naslovi
Število
avtomatov
in naslovizaavtomatov
dvig gotovine
za dvig
ter gotovine
naprav, ki
terjih
naprav,
upravljajo
ki jihstranke
upravljajo
v oddaljenih
stranke vposlovalnicah
oddaljenih poslovalnicah
kreditnih institucij,
kreditnih
kjer
institucij,
se primernost
kjer seeurobankovcev
primernost eurobankovcev
preverja ročno
preverja
ročno1

Število avtomatov
Število
za dvig
avtomatov
gotovine
za dvig gotovine
ali naprav, ki jih
ali upravljajo
naprav, ki stranke
jih upravljajo stranke
Ime oddaljeneIme
poslovalnice
oddaljeneter
poslovalnice ter
poštna
(ulica,št.)
kraj, poštna št.)
naslov (ulica, kraj,
naslov

1) Te informacije1)zagotovijo
Te informacije
zgolj kreditne
zagotovijo
institucije,
zgolj kreditne
ki imajo
institucije,
oddaljene
ki poslovalnice.
imajo oddaljene poslovalnice.
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Odgovori z: DA
Odgovori
ali NE z: DA ali NE
Če DA:
Če DA:
Ime podizvajalca:
Ime podizvajalca:
Ulica in hišna Ulica
št. in hišna št.
Poštna št. in kraj
Poštna št. in kraj

OBRAZEC A2:
OBRAZEC
OPERATIVNI
A2: OPERATIVNI
PODATKI PODATKI
Ime obdelovalcaIme
gotovine
obdelovalca gotovine
Sedež podjetja (ulica,
Sedež kraj,
podjetja
poštna
(ulica, kraj, poštna
številka)
številka)
Kontaktni podatki
Kontaktni podatki
Ime
Odgovorna oseba
Odgovorna
za pošiljanje
oseba za pošiljanje
podatkov
podatkov
Namestnik odgovorne
Namestnik
osebe
odgovorne
za
osebe za
pošiljanje podatkov
pošiljanje podatkov

Ime Priimek

Priimek
Delovno mesto DelovnoTelefon
mesto

Telefon
Fax

Fax
GSM

Elektronska
GSM
pošta
Elektronska pošta
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Obdobje poročanja:
Obdobje poročanja:

Tabela 8: Operativni
Tabela 8:
podatki
Operativni
v zvezipodatki
s poslovanjem
v zvezi sCRM
poslovanjem
(skupaj CRM
vplačila
(skupaj
in izplačila)
vplačila in izplačila)
Število vseh transakcij
Število preko
vseh transakcij
CRM (v 1.000)
preko CRM (v 1.000)
Vrednost vseh transakcij
Vrednost preko
vseh transakcij
CRM (v 1.000
prekoEUR)
CRM (v 1.000 EUR)

Št.

20 / 8. 3. 2013 /
Stran
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Apoen
€5
€10
€20
€50
€100
€200
€500

Od tega
Od tegaOd tega
Od tega
Skupno število Skupno število
eurobankovci, kieurobankovci,
so eurobankovci,
ki so kieurobankovci,
so
ki so
obdelanih
obdelanih
Apoen
sortirani kot sortirani
ponovno
kot dani v ponovno dani v
eurobankovcev1eurobankovcev1 1
1
2
2
neprimerni
neprimerniobtok
obtok
€5
€10
€20
€50
€100
€200
€500
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Tabela 9: Operativni
Tabela 9:
podatki
Operativni
v zvezipodatki
z napravami,
v zvezi ki
z napravami,
jih upravljajo
ki jih
zaposleni,
upravljajo
kot zaposleni,
tudi naprave,
kot tudi
ki jihnaprave,
upravljajo
ki jih
stranke
upravljajo stranke

1) Ta postavka zajema
1) Tatako
postavka
naprave,
zajema
ki jihtako
upravljajo
naprave,
zaposleni,
ki jih upravljajo
kot tudi zaposleni,
naprave, kikot
jihtudi
upravljajo
naprave,
stranke.
ki jih upravljajo stranke.
2) Izvzeti so eurobankovci,
2) Izvzetikisoseeurobankovci,
vrnejo v NCB,kiinseeurobankovci,
vrnejo v NCB,kiinseeurobankovci,
ponovno dajoki
v obtok
se ponovno
prek okenca.
dajo v obtok prek okenca.

Tabela 10: Operativni
Tabela 10:
podatki
Operativni
o bankovcih,
podatki izdanih
o bankovcih,
prekoizdanih
naprav,preko
ki jih naprav,
upravljajo
ki jih
stranke,
upravljajo
in preko
stranke,
avtomatov
in preko
za avtomatov
dvig gotovine
za dvig
(ločeno
gotovine
za oddaljene
(ločenoposlovalnice
za oddaljenekreditnih
poslovalnice
institu
kreditnih institu
Skupno število eurobankovcev,
Skupno število eurobankovcev,
izdanih preko naprav,
izdanihkipreko
jih naprav, ki jih
upravljajo stranke,
upravljajo
in prekostranke, in preko
avtomatov za dvig
avtomatov
gotovineza dvig gotovine
Od tega število Od
eurobankovcev,
tega število eurobankovcev,
izdanih preko naprav,
izdanihkipreko
jih naprav, ki jih
upravljajo stranke,
upravljajo
in prekostranke, in preko
avtomatov za dvig
avtomatov
gotovinezavdvig gotovine v
oddaljenih poslovalnicah
oddaljenihkreditnih
poslovalnicah kreditnih
institucij 1
institucij 1
1) Te informacije zagotovijo
1) Te informacije
zgolj kreditne
zagotovijo
institucije,
zgolj kreditne
ki imajoinstitucije,
oddaljene ki
poslovalnice.
imajo oddaljene poslovalnice.
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