POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM

VLOGA ZA ODPRTJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA
Številka stranke
Številka transakcijskega računa
Podatki o uporabniku računa
Ime in priimek
Stalno bivališče (ulica in hišna številka, poštna številka, kraj)
Davčna številka

EMŠO

Državljanstvo

Datum in kraj rojstva

Vrsta in številka osebnega dokumenta

Izdajatelj in datum izdaje osebnega dokumenta

Datum veljavnosti dokumenta (od-do)

Naslov za obveščanje, če je drugačen od stalnega bivališča (ulica, hišna številka, pošta, kraj)
Elektronski naslov

Mobilni telefon

Telefon doma

Poklic (dejavnost, ki je vir sredstev)

Zaposlitev (naziv podjetja)

Službeni telefon

Podatki o računu
Udobni račun
Želim odpreti
Želim negotovinsko poslovanje v valutah
plača
Namen računa
Namen računa (opisno)
Pričakovani promet v dobro gotovina
Želim pridobiti limit
da,

Udobni račun plus
Udobni zlati račun
Udobni študentski račun
švicarski frank
ameriški dolar
britanski funt
pokojnina
štipendija
Pričakovani promet v dobro negotovina

EUR

EUR (vpišite znesek limita, ki ga želite pridobiti)

Udobni pozitivni račun
hrvaška kuna
drugo
EUR
ne

Poslovanje z deviznimi prilivi iz tujine in deviznimi odlivi/plačili v tujino
Želim, da prilivi iz tujine v valutah, ki jih banka še ne vodi na mojem računu, pripišejo v dobro mojega transakcijskega računa
na EUR podračun

po moji vsakokratni odločitvi (ob takšnem prilivu potrebujemo pred knjiženjem priliva vašo pisno odločitev o pretvorbi nakazila)

Želim, da se devizna plačila v tujino, katerih kritje ni zagotovljeno v izbrani valuti, izvršijo iz računa
po moji vsakokratni odločitvi (ob takšnem prilivu potrebujemo pred knjiženjem priliva vašo pisno odločitev o pretvorbi nakazila)
v breme EUR
v breme USD
v breme CHF
v breme GBP

v breme HRK

Način prejemanja izpiskov o stanju in prometu na računu ter obračun stroškov na računu
Želim, da mi stroške transakcij obračunavate in
prikazujete na izpisku
Želim, da me o stanju na računu obveščate

ob vsaki transakciji posebej
prek elektronkske banke
(dnevni vpogled)

enkrat mesečno ob obračunu nastalih
stroškov s poslovanjem s transakcijskim računom
mesečno po pošti z
dnevno oziroma ob
izpiskom
spremembi po pošti

Sodobne tržne poti – storitve Stik (elektronsko in telefonsko bančništvo)
Želim pridobiti možnost poslovanja prek storitev Stik.

da

ne

Več informacij o možnosti varne uporabe računa prek spleta in telefona je na voljo na naši spletni strani ali v zloženki.

V

dne

Podpis uporabnika računa

Izpolnjeno Vlogo za odprtje transakcijskega računa nam lahko pošljete po pošti na naslov: Banka Sparkasse d.d., Center bančnih storitev in informacij, p.
p. 570, 1001 Ljubljana. Na vaša vprašanja bomo z veseljem odgovorili – naš Center bančnih storitev in informacij je dosegljiv vsak delovnik med 9.00 in
17.00 uro na telefonski številki 01/583 66 66.
Če nam boste izpolnjen zahtevek posredovali po pošti, bomo pripravili vso potrebno dokumentacijo že vnaprej in se z vami dogovorili za termin podpisa
pogodbe.
Za podpis pogodbe v naši poslovni enoti potrebujete osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in davčno številko. Če bi želeli pooblastiti še druge
osebe, vas obveščamo, da naj bodo navzoče ob podpisu pogodbe. Tudi te osebe potrebujejo ob podpisu osebni dokument in davčno številko.
S podpisom jamčim, da so navedeni podatki v zahtevku točni.
Datum odobritve zahtevka
Podpis svetovalca

Banka se zavezuje, da bo varovala vse osebne podatke uporabnika računa v zvezi s poslovanjem, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(Ur.l.RS št.59/1999, 57/2001 in 59/2001) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
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Priloga
Dodatni podatki o uporabniku računa
Zaposlitveni status
Zaposlitev za
Zakonski stan

zaposlen
nezaposlen
oseba sam.poklica
podjetnik (d.o.o)
nedoločen čas
določen čas
poročen / zunajzakonska skupnost

student / dijak
samostojni podjetnik
ostalo,
samski

upokojen

Dodatne storitve (obveščanje, plačilne kartice, sodobne tržne poti, novi plačilni instrumenti)
Obveščanje prek SMS sporočil in elektronskega bančništva Net.Stik. Obvestila lahko prejmete vi ali katera izmed pooblaščenih oseb na računu.
Vrsta obveščanja
Način obveščanja
Prejemnik obvestila
GSM za obveščanje
E-pošta za obveščanje
Limit ob spremembi
SMS
Net.Stik
Neizvedeno plačilo naloga
SMS
Net.Stik
Neizvedeni trajni nalog
SMS
Net.Stik
Priliv tuje valute
SMS
Net.Stik
Plačilne kartice MasterCard
Več informacij o možnosti varne uporabe plačilnih kartic je na voljo v PE ali v zloženki.

Želim pridobiti možnost poslovanja s plačilno kartico.
Želim pridobiti možnost poslovanja s plačilno kartico za pooblaščeno osebo.
Želim pridobiti možnost poslovanja s plačilno kartico za pooblaščeno osebo.
Želim pridobiti možnost poslovanja s plačilno kartico za drugo osebo.

da
da
da
da

ne
ne
ne
ne

za
za
za

Sodobne tržne poti – storitve Stik (elektronko in telefonsko bančništvo)
Več informacij o možnosti varne uporabe računa prek spleta in telefona je na voljo na naši spletni strani ali v zloženki.

Želim pridobiti možnost poslovanja prek storitev Stik.

da

ne

Novi plačilni instrumenti
Želim poslovati prek novih plačilnih instrumentov

trajni nalog

direktna obremenitev

Podatki o zakonitem zastopniku, ki odpira račun
Ime in priimek
Stalno bivališče (ulica in hišna številka, poštna številka, kraj)
Davčna številka

EMŠO

Vrsta in številka osebnega dokumenta

Državljanstvo

Datum in kraj rojstva
Izdajatelj in datum izdaje osebnega dokumenta

Datum veljavnosti dokumenta (od-do)

Naslov za obveščanje, če je drugačen od stalnega bivališča (ulica, hišna številka, pošta, kraj)
Elektronski naslov

Mobilni telefon

Telefon doma

Poklic (dejavnost, ki je vir sredstev)

Zaposlitev (naziv podjetja)

Službeni telefon

Podatki o pooblaščeni osebi, ki razpolaga s sredstvi na računu
Ime in priimek
Stalno bivališče (ulica in hišna številka, pošta, kraj)
Davčna številka

EMŠO

Vrsta in številka osebnega dokumenta

Državljanstvo

Datum in kraj rojstva
Izdajatelj in datum izdaje osebnega dokumenta

Datum veljavnosti dokumenta (od-do)

Naslov za obveščanje, če je drugačen od stalnega bivališča (ulica, hišna številka, pošta, kraj)
Elektronski naslov

Mobilni telefon

Telefon doma

Poklic (dejavnost, ki je vir sredstev)

Zaposlitev (naziv podjetja)

Službeni telefon

Do sredstev na računu pooblaščena oseba dostopa z debetno kartico BA Maestro
Do sredstev na računu pooblaščena oseba dostopa preko storitev Stik (elektronsko/telefonsko bančništvo)
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