
Ime i prezime:

JMBG:                                       OIB:

Ime oca/majke:

Adresa stanovanja:

Poštanski broj:
   

    Mjesto:

Telefon:

Broj osobne iskaznice:
            

         Godina izdavanja:

Mjesto izdavanja:

Označite adresu za korespodenciju:       stan           ured     Druga adresa:

Broj računa (IBAN) u OTP banci:

    OTP Indeks                      OTP Senior                       OTP Standard       OTP Plus                 OTP paket dobrodošlice

OTP MiniNet

Vrsta paketa

OTP Vjernost

Puni naziv poslodavca:

Telefon:

Adresa poslodavca:

Zahtjev za ugovaranje paketa

Osobni podaci

Podaci o zaposlenju

Prekoračenje po tekućem računu (dostupno za korisnike paketa OTP Standard, OTP Senior, OTP Plus i
OTP InterNet)

Molim da mi se odobri korištenje prekoračenja po tekućem računu u ukupnoj visini:

      50% prosječnog redovitog priljeva u zadnja 3 mjeseca        200% prosječnog redovitog priljeva u zadnja 3 mjeseca

    100% prosječnog redovitog priljeva u zadnja 3 mjeseca        300% prosječnog redovitog priljeva u zadnja 3 mjeseca

    150% prosječnog redovitog priljeva u zadnja 3 mjeseca

OTP InterNet

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!
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Potpisom ovog Zahtjeva izjavljujem:
- da sam upoznat/a sa svrhom prikupljanja mojih osobnih podataka, odnosno da Banka iste prikuplja u svrhu koja proizlazi iz pravnog posla 
u koji ulazimo zaključenjem ovog Zahtjeva, a sukladno Općim uvjetima poslovanja kojima su pobliže definirana pravila pružanja ove vrste 
bankarskih usluga, 
- da sam upoznat/a s identitetom voditelja zbirke osobnih podataka – OTP bankom d.d., svrhom obrade kojoj su podaci namijenjeni te da me 
je voditelj obavijestio o kategorijama korisnika osobnih podataka i mogućim posljedicama uskrate davanja podataka,
- da dobrovoljno stavljam na raspolaganje podatak o svom osobnom identifikacijskom broju (OIB) i ostale osobne podatke, sadržane u 
ovom Zahtjevu, te dajem privolu da se Banka koristi istima u cilju nedvojbene identifikacije, zaštite Bančinih i mojih osobnih interesa u 
poslovanju, te provođenja dubinske analize ili u svrhu provođenja propisa koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, u cilju 
obavještavanja o proizvodima i uslugama Banke i za sve ostale potrebe nastale iz poslovnog odnosa s OTP bankom d.d., dokle god to potrebe 
poslovnog odnosa koji je predmet ovog akta zahtijevaju,
- 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 poslovanja za tekuće, devizne i žiro račune, Općim uvjetima korištenja usluge OTPdirekt, Općim 
uvjetima korištenja usluge OTP m-banking, Općim uvjetima za izdavanje i korištenje Visa Classic charge kartice, Općim uvjetima za izdavanje 
i korištenje Visa Classic revolving kartice, Općim uvjetima za izdavanje i korištenje Visa web prepaid kartice,  Općim uvjetima za izdavanje i 
korištenje MasterCard Standard charge kartice, Općim uvjetima za izdavanje i korištenje MasterCard Standard revolving kartice, Općim uvjetima 
za izdavanje i korištenje Visa Gold kartice, Općim uvjetima za korištenje usluge SMS info za fizičke osobe, Općim uvjetima odobravanja kredita 
građanima, Općim uvjetima poslovanja za područje privatnog bankarstva (samo za korisnike paketa OTP Plus) koji se nalaze u prilogu ovog 
Zahtjeva te ih svojim potpisom potvrđujem i prihvaćam.

Također, prihvaćam sve izmjene i dopune istih do kojih dođe u razdoblju do potpunog okončanja pravnog posla i svih međusobnih obveza 
ugovornih stranaka koje iz njega proizlaze.

,                        .                    ..

Potpis podnositelja Zahtjeva

Mjesto i datum,

Popunjava Banka

Zahtjev odobren:        da           ne               Datum odobrenja Zahtjeva:

Zahtjev odobrio (ime i prezime):

Poslovnica:
Potpisom ovog Zahtjeva OTP banka d.d. se obvezuje čuvati osobne podatke Klijenta i raspolagati njima u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti tajnosti podataka i 
određenjima iz ovog akta

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

    .             .                      . 
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