Broj Zahtjeva (popunjava Banka)

Zahtjev za izdavanje kartice Visa Classic na rate OTP banke d.d.
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!

OSNOVNA KARTICA

Podaci o vašim dodatnim prihodima i osobnoj imovini
Osobni podaci
Ime:
Prezime:
OIB:

P

Adresa prebivališta
Ulica:
Poštanski broj:

Kućni broj:
Mjesto:

Adresa za dostavu obavijesti o dopijeću troškova:

bez dostave*

stan

ured

druga adresa:

Podaci o računu namirenja
Broj tekućeg računa:
*

Ako imate ugovorenu uslugu OTPdirekt uvid u podatke o korištenju kartice i dospijeću učinjenih troškova omogućen vam je u svakom trenutku putem telefona ili interneta
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Način obračuna rata
Baza za izračun rate:

200

300

500

Maksimalni broj rata (2-12)
Primjer:
Ako je izbor baze za izračun rate 300 i maksimalan broj rata 6, znači da će se kupovine dijeliti na jednake rate na sljedeći
način: iznos u kunama manji ili jednak 300 – 1 rata, 300 do 600 – 2 rate, 600 do 900 – 3 rate, 900 do1.200 – 4 rate,
1.200 do1.500 – 5 rata, veći od 1.500 – 6 rata.
P

P

DODATNA KARTICA
Podaci o korisniku dodatne kartice
Ime:
Prezime:
OIB:

Suglasnost korisnika osnovne kartice

Potpis korisnika dodatne kartice
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Potpisom ovog Zahtjeva izjavljujem:
- da su podaci sadržani u ovom aktu točni te ovlašćujem Banku da ih u slučaju bilo kakve sumnje može provjeriti,
- da preuzimam obvezu obavijestiti Banku o svakoj promjeni bilo kojeg osobnog podatka kojeg sam potpisom ovog
dokumenta stavio/la istoj na raspolaganje i ovlastio/la je za korištenje,
- da sam upoznat/a s Općim uvjetima za izdavanje i korištenje kartice Visa Classic na rate OTP banke d.d. i Općim uvjetima
poslovanja OTP banke d.d. s fizičkim osobama i Općim uvjetima pružanja usluge platnog prometa za potrošače OTP banke d.d.,
koji su sastavni dio ovog Zahtjeva i koji odobravanjem Zahtjeva od strane Banke i primitkom kartice od strane osnovnog korisnika
imaju snagu ugovora. Potpisom kojim potvrđujem primitak kartice potvrđujem i prihvaćam i Opće uvjete za izdavanje i korištenje
kartice Visa Classic na rate OTP banke d.d. i Opće uvjete poslovanja OTP banke d.d. s fizičkim osobama i Opće uvjete pružanja
usluga platnog prometa za potrošače OTP banke d.d. koji su dostupni u poslovnicama i na Internet stranicama OTP banke d.d.
Podaci o vašim dodatnim prihodima i osobnoj imovini

P

Potpis korisnika osnovne kartice

Potpis korisnika dodatne kartice

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 zaposlenika Banke
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