
 

Уговорна документација за  Office Banking услугу правних лица и самосталних предузетника 
Обр. ДБА-001   

DBAE0 0 1

Office Banking УСЛУГА  

 ПРИСТУПНИЦА ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ 
ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ 

  Пун назив корисника: 
Име и презиме законског заступника: МБ: 

Адреса и место: ПИБ: 

ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ ЗА   Office Banking E- bank услугу 

Име и презиме:  Адреса, ПТТ и место: 

ЈМБГ: Е-маил:   

Телефон: Оператер: mts                     Теленор                    А1 

ПОДАЦИ О СЕРТИФИКАТИМА ЗА Office Banking услугу   

НОВ КОРИСНИЧКИ ПАКЕТ 

Смарт картица са ПИН-ом                     УСБ  читач            _____  ком. 

ДОДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА НА ПОСТОЈЕЋИ СЕРТИФИКАТ 

*** Желим додавање овлашћења на постојећи сертификат код банке :   __________________________________________________ 
***Додавање на постојећи сертификат могуће само код банака које користе Asseco Office Banking решење                                          (унети назив банке) 

ПРИЈЕМ ОБАВЕШТЕЊА Прилив Стање 1 Време пријема 1 Напомена  

Обавештење СМС-ом    

Oбaвeштeњe o стaњу сe мoжe дoбити у билo кoje врeмe слaњeм пoрукe кoja 
сaдржи рeч СAЛДO XXXX (пoслeдњe 4 цифрe рaчунa) нa брoj тeлeфoнa 065/333-
2470 или 063/333-247 или у зaкaзaнo врeмe кoje будe нaзнaчeнo у пoљу „Врeмe 
приjeмa“ 

 ПОДАЦИ О РАЧУНИМА И ОВЛАШЋЕЊИМА ЗА РАД 

   
 

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, 
односно осталих физичких лица која учествују у одређеним непосредним или посредним 
пословним односима са Банком или су на било који начин повезани или ће бити повезани са Банком 
као руковаоцем,  у складу са Законом, Информацијом о обради и заштити података о личности 
физичких лица у пословању са правним лицима, Политиком колачића и Политиком приватности 
Банке.  

 

Подносилац захтева својим потписом потврђује да је упознат да је Банка омогућила доступност 
документа под називом Информација о обради и заштити података о личности физичких лица 
у пословању са правним лицима  у пословним просторијама Банке и на Интернет страници Банке. 
Уручивањем подносиоцу захтева напред наведене Информације сматраће се да је Банка исту 
учинила доступним и другим физичким лицима наведеним у претходном ставу. 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.  

  

 
Место и датум: ____________________________________                                     Потпис и печат заступника:___________________________________________________ 

                                                                                        M.P                         

за      Банку   __________________________________                    

* Попуњава Банка – ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ 

 

 

 

Рачун 1 Врста рачуна 

360- Дин             Дев 

Овлашћења за рад 

Припрема налога 

Потписивање 

КОЛЕКТИВНО: 
 

САМОСТАЛНО: 
 

ЛИМИТ  по трансакцији 

 

Рачун 2 Врста рачуна 

360- Дин           Дев 

Овлашћења за рад 

Припрема налога 

Потписивање 

КОЛЕКТИВНО: 
 

САМОСТАЛНО: 
 

ЛИМИТ  по трансакцији 

 

Рачун 3 Врста рачуна 

360- Дин           Дев 

Овлашћења за рад 

Припрема налога 

Потписивање 

КОЛЕКТИВНО: 
 
 

САМОСТАЛНО: 
 

ЛИМИТ по трансакцији 

 

Назив Експозитуре Банке * Проверио ( име и презиме и контакт телефон)* Матична локација / број Уговора / година отварања* 
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