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POOBLASTILO / PREKLIC POOBLASTILA ZA ELEKTRONSKI VMESNIK CLANA 

(Obr. OS/MT) 

Sprejet bo same citljivo in pravilno izpolnjen obrazec s podpisom odqovome osebe. 

Za: 

Ljubljanska borza, d. d. 

Slovenska cesta 56 

1000 Ljubljana 

Slovenija 

Clan: (nazlv In naslov)

1 2 3 4 5 

D Pooblastilo/Aktivacija D Preklic / Deaktivaclja Xetra T7
®



Member-lD: 

Pooblastllo / Aktivacija: 

Prosimo za vzpostavitev dostopa na�a elektronskega vmesnika do 
trgovalnega sistema Xetra TT® (prlklop na trge Ljubljanske borze): 

D elektronskl vmesnlk za upravljanje z narocill, 

D elektronski vmesnik za prejem trgovalnlh podatkov. 

Dostop elektronskega vmesnlka do trgovalnega sistema Xetra TT® za prlklop 
do vseh trgov Ljubljanske borze bo vzpostavljen preko: 

D CEESEG FIX, 

D ETS, 

D Drugo: _____ _ 

Preklic pooblastila / Deaktivacija: 

Proslmo za preklnltev vzpostavitve dostopa na�a elektronskega 
vmesnika do trgovalnega slstema Xetra T7® (odklop lz vseh trgov

LJubljanske borze). 

S tern pooblastilom za vzpostavitev elektronskega vmesnika clana prevzemamo vso odgovornost glede spostovanja 

zakonodaje, Pravil in Navodil borze v zvezi z vzpostavitvijo elektronskega vmesnika in potrjujemo, da imamo 

ustrezno organizirano poslovanje, ter zagotavljamo: 

• da imamo v mehanizmih elektronskega vmesnika vzpostavljene vse kontrolne mehanizme, ki so predpisane v

Pravilih in Navodilih,
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• da je bil v skladu s 15. clenom teh navodil opravljen preizkus delovanja elektronskega vmesnika in tehnicne ter

funkcionalne skladnosti elektronskega vmesnika,

• da imamo vzpostavljeno politiko uporabe mehanizma za izklop v sili,

• in da bomo v primeru nadgradnje svojega informacijskega sistema, kot tudi v primeru nadgradnje borznega

trgovalnega Sistema ponovno preizkusili delovanje elektronskega vmesnika.
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I 
USER. ID PODPIS ODGOVORNE OSEBE CLANA 

I I I I I I 
Vsaka sprememba mora biti nemudoma sporocena Ljubljanski borzi! 

1. OBVEZNO OZNACm, v kolikor imate aktiviranega skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema:

□ Zgoraj navedeni User-ID je bil vnesen / izbrisan (obkroziti) iz Xetra T7® trgovalnega sistema s strani
skrbnika uporabnikov in prosimo borzo, da ga ustrezno aktivira / deaktivira.

2. OBVEZNO OZNACm, v kolikor nimate aktiviranega skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema:

□ Pooblascamo borzo, da zgoraj navedeni user-ID v nasem imenu vnese / izbrise (obkroziti) iz Xetra T7®
trgovalnega sistema in prosimo borzo, da ga ustrezno aktivira / deaktivira. V primeru vnosa user-ID-ja OBVEZNO
OZNACITI neprivzete pravice, ki naj se user-ID-ju dodelijo s strani borze:

Nivo uporabnika (privzeta nastavitev) 

Vodilni trgovalec/ uporabnik 
Lahko spremlja, spreminja, brise svoja narocila in narocila ostalih uporabnikov 
aana 

Skupine vrednostnih papirjev (privzeta nastavitev) 

Trgovanje dovoljeno z VP iz vseh skupin 

Trgovanje s sveznji (privzeta nastavitev) 

Trgovanje dovoljeno z VP iz vseh skupin 

Racuni (oznacite:) 

DA Racun za stranko 

DP Hisni racun 

OM Racun za vzdrzevanje likvidnosti 

Najvisja vrednost narocila (vnesite:) 

Najvecja kolicina narocila (vnesite:) 

Datum, s katerim ucinkuje ta obrazec za pooblastilo / preklic pooblastila: ------------

kraj, datum podpis odgovorne osebe clana 

VELIA DO PREKLICA! 

2 I Pooblastilo / preklic pooblastila za elektronski vmesnik člana 


	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Xetra T7 MemberlD: 
	Drugo: 
	Racun za vzdrievanje likvidnostiNajvisja vrednost narocila vnesite: 
	Racun za vzdrievanje likvidnostiNajvecja kolicina narocila vnesite: 
	Datum s katerim ucinkuje ta obrazec za pooblastilo  preklic pooblastila: 
	kraj datum: 
	podpis odgovorne osebe clana: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Text25: 
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Text5: 


