Zahtjev za ugovaranje paketa poslovnog subjekta
Lijepo vas molimo da ovaj Zahtjev popunite velikim tiskanim slovima i koristite razmake. Ako Zahtjev ne popunjavate putem računala
molimo koristite kemijsku olovku plave ili crne boje, a na mjestima gdje je ponuđeno više odgovora, željeni odgovor označite znakom X.
Unaprijed se zahvaljujemo!

Podaci o korisniku
Naziv poslovnog subjekta:

Matični broj: 						

H R

Broj računa (IBAN) u OTP banci:

OIB:

2 4 0 7 0 0 0

Zastupan po:
Funkcija:

Ugovara se korištenje paketa*:
Start

Ekstra

Agro

Dobrodošlica

Klijent već koristi/zaprimljen je zahtjev*:
eLEMENT@ Internet bankarstvo - token**		

VISA Business Electron kartica**

VISA Business kartica					

SMS info - Kontrola računa

SMS info - Kontrola kartica				

SMS info - Interaktivni SMS

Kredit						

Garancija

Potpisom ovog Zahtjeva za ugovaranje paketa poslovnog subjekta izjavljujem:
- da sam upoznao/la sve korisnike usluga navedenih na ovom zahtjevu s upotrebom njihovih osobnih podataka te da su s istim suglasni kao
i s Općim uvjetima korištenja navedenih usluga-da sam upoznat/a s Općim uvjetima poslovanja s korisnicima platnih usluga za poslovne
subjekte te ih svojim potpisom potvrđujem i prihvaćam,
- da mi je, prije prikupljanja mojih osobnih podataka ovdje navedenih, uručen dokument „Informacije o obradi podataka uz zahtjev za
ugovaranje paketa
Poslovni subjekt korisnik zajedno sa svim korisnicima navedenim u ovom zahtjevu potpisom potvrđuje da prihvaća solidarnu odgovornost za
sve utroške nastale korištenjem usluga te se obvezuje na poštivanje i prihvaćanje u cijelosti navedenih Općih uvjeta.

* Označiti s X
** Navedene usluge klijent treba ugovoriti prije potpisa ugovora o korištenju paketa, ako ih već ne koristi.
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Zahtjev u ime i za račun podnositelja Zahtjeva potpisuje ovlaštena osoba za zastupanje poslovnog subjekta.
Ime i prezime:
OIB:
Radno mjesto/funkcija:
Mjesto i datum:

,

.

.

.

Potpis i pečat ovlaštene osobe
Popunjava Banka
Potpisom ovog Zahtjeva OTP banka d.d. se obvezuje čuvati osobne podatke Klijenta i raspolagati njima u skladu sa zakonskim
propisima o zaštiti tajnosti osobnih podataka i određenjima iz ovog akta.
Poslovnica:
Ime i prezime zaposlenika Banke:

Mjesto i datum:

,

.

.

.

Ovjera i potpis ovlaštene osobe
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