POSLOVANJE Z GOSPODARSTVOM

ZAHTEVEK ZA ODPRTJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA – podjetja in zasebniki
Naziv / firma
Sedež (ulica in hišna številka, poštna številka, kraj in država)
Naslov za obveščanje, če je drugačen od stalnega (ulica in hišna številka, poštna številka, kraj)
Matična številka

Davčna številka

Dejavnost (šifra)

Telefon

Identifikacijska številka za DDV

SI
Telefaks

Kontaktna oseba

Telefon

Elektronska pošta

Želimo odpreti:
Udobni poslovni račun
Net.Stik/Tel.Stik za podjetja/S.P.
M Net.Stik za podjetja/S.P.
Bonus Račun za podjetja/S.P.
Net.StikPRO
Net.StikPRO/WEB (opcijsko)

Na računu želimo poslovati v valutah:
CHF
HUF

USD
NOK

GBP
SEK

HRK
PLN

AUD
YPN

CAD

CZK

Namen transakcijskega računa:
Poslovni račun

Ostalo:

Namen transakcijskega računa:
Potreba po drugem transakcijskem računu
Novoustanovljeno podjetje
Boljši servis
Boljši pogoji

Boljša ponudba stroritev
Bližina poslovne enote
Ostalo:

Želimo, da stroške transakcij obračunavate in prikazujete na izpiskih:
Ob vsaki transakciji posebej
Enkrat mesečno ob obračunu nastalih stroškov s poslovanjem s transakcijskim računom
Želimo, da nas o stanju in prometu na računu obveščate:
Elektronsko preko Net.Stika (brezplačna storitev)
Elektronsko preko Net.Stik PRO-a (brezplačna storitev

Mesečno po pošti (ob doplačilu)
Dnevno ali ob spremembi po pošti (ob doplačilu)

Želimo, da se prilivi iz tujine v valutah, ki jih banka še ne vodi na našem transakcijskem računu, pripišejo v dobro našega transakcijskega računa:
v EUR
po naši vsakokratni odločitvi (potrebna komunikacija z banko – ob takšnem prilivu potrebujemo pred knjiženjem priliva vašo
pisno odločitev o konverziji le-tega)
Želimo, da se devizna plačila v tujino, katerih kritje ni zagotovljeno v izbrani valuti, izvršijo iz našega transakcijskega računa:
v breme EUR
v breme CHF
v breme GBP
v breme HRK
v breme USD
po naši vsakokratni odločitvi (potrebna komunikacija z banko – ob takšnem odlivu potrebujemo pred knjiženjem odliva vašo pisno odločitev o konverziji
le-tega)
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Želimo pridobiti plačilne kartice BA Maestro in MasterCard, ki se bodo krile s sredstvi iz transakcijskega računa, in / ali dostop do
elektronskega bančništva, in sicer za naslednje osebe:
Ime in priimek

BA Maestro

MasterCard

Net.Stik / Tel.Stik

Net.Stik PRO

Izpolnjen zahtevek za odprtje transakcijskega računa (Poslovni paket Partner oz. Partner PLUS) 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 je
dosegljiv vsak delovnik med 9.00 in 17.00 uro, na telefonski številki 01/583 66 66.
V kolikor nam boste izpolnjen zahtevek posredovali po pošti, bomo pripravili vso potrebno dokumentacijo že v naprej in se z vami dogovorili za termin
podpisa pogodbe.
S podpisom jamčimo za pravilnost navedenih podatkov.
V

, dne
Podpis osebe pooblaščene za zastopanje

Izpolni banka
Kraj in datum prejema zahtevka

Podpis bančnega delavca
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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