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e-mail

BANKA
POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D., BEOGRAD

www.posted.co.rs

БАНКА
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

www.posted.co.rs

Подаци о подносиоцу захтева

ЗАХТЕВ ЗА ОТВАРАЊЕ РАЧУНА / КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА

Шифра експозитуре: Експ/Фил

T ROE 0 1 8

Место и датум Потпис подносиоца захтева

Обр. ТРО-018

М.П.

У складу са Законом о заштити података о личности  (Сл.гласник РС 87/2018, даље: Закон) Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд (даље: Банка) обавештава  
подносиоца Захтева да ће у циљу успостављања пословног/уговорног односа, обрађивати  личне податке подносиоца захтева у складу са Законом, Информацијом о обради 
и заштити података о личности, Политиком  колачића и Политиком приватности Банке.

Подносилац захтева својим потписом потврђује да му је уручена Информација о обради и  заштити података о личности Банке и да је упознат да је Банка омогућила 
доступност докумената наведених у претходном ставу  у пословним просторијама Банке и на интернет страници Банке.

Подносилац захтева потврђује да је упознат да  Банка прикупља само оне податке који су релевантни и ограничени у односу на сврху због које се обрађују и потребни за 
испуњење сврхе обраде.

Подаци о рачуну и захтев за коришћење услуга и сервиса уз рачун

МОЛИМ ДА МИ СЕ:

ДИНАРСКИ ТЕКУЋИ РАЧУН:

ПОРЕКЛО СРЕДСТАВА:

     пријем зараде/пензије

зарада/пензија

штедња остало

стипендија прилив из иностранства поклон наследство

стипендије жиро породични

помоћ и донације трајни налог остале намене основне услуге

социјална давањапољопривредници

ИЗДА DINA POST CARD:

ИЗВОД О СТАЊУ И ПРОМЕНАМА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ КАО И ОБАВЕШТЕЊА БАНКЕ ДОСТАВЉАЈУ:

ПЛАТНИ ИНСТРУМЕНТИ ДОСТАВЉАЈУ НА:

ОМОГУЋИ УСЛУГА:

ОМОГУЋИ СЛЕДЕЋЕ СЕРВИСЕ :

са персонализацијом платне картице на           ћирилици               латиници

                                                                                                                                            на шалтеру Банке                     поштом на кућну адресу             e-mail:                 

на шалтеру Банке                поштом на кућну адресу   

пензија унапред               борачко-инвалидска примања унапред             пензија на кућну адресу

                                                                         СМС Инфо           Card Аларм           СМС упит у стање           ЛИБ             Homeb@nking             МобиБанк ПШ

                                                                         Коришћење  Post Card картице за плаћање на Интернету

студенти


