
Zahtjev za ugovaranje usluge OTP m-banking

Ime:

Prezime:

OIB: 

Suglasan sam naknadu za korištenje usluga platiti terećenjem tekućeg računa broj:

Osobni podaci

Broj Zahtjeva (popunjava Banka)

1/1

    iOS (Apple/iPhone)            Android

Operativni sustav mobilnog uređaja

 ,   .             .                     . Mjesto i datum:

Potpis klijenta

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!

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

    .             .                     . 

* unosi se u slučaju ugovaranja usluge za nerezidente Republike Hrvatske

Broj putovnice*: 

Mobilni telefon na koji će biti instalirana aplikacija / na koji će te
zaprimiti SMS poruku sa aktivacijskim ključem za instalaciju aplikacije:

/

Potpisom ovog Zahtjeva potvrđujem da sam upoznat:
- sa mojim pravima u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka kako je navedeno u ovom dokumentu i Politici zaštite osobnih 
podatka OTP banke d.d. koja je dostupna na internetskoj stranici i u poslovnicama Banke, te da mi je uručen dokument „Informacije 
o prikupljanju podataka za elektroničke kanale“
- da su podaci sadržani u ovom dokumentu točni te ovlašćujem Banku da ih u slučaju bilo kakve sumnje može provjeriti,
- te 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 (tj. obradu) istog,
- da sam upoznat/a s Općim uvjetima poslovanja za tekuće, devizne i žiro račune, Općim uvjetima obavljanja platnih usluga za 
fizičke osobe, Općim uvjetima korištenja usluge OTP m-banking, koji se nalaze u prilogu ovog Zahtjeva te ih svojim potpisom 
potvrđujem i prihvaćam.
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