
Обр. ТРП – 501 TRPE501

  ЗАХТЕВ  ЗА ОТВАРАЊЕ РАЧУНА  
ПРАВНОГ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА 

Врста рачуна Валута 

1. Динарски рачун
Текући динарски рачун     □ RSD
Текући динарски рачун СТАНДAРД    □ RSD
Други динарски рачун (за намене прописане законом)  □ RSD
Наплату провизије за рачун боловања и друге рачуне вршити са текућег рачуна
број _____________________________________________

2. Девизни рачун резидента
Текући девизни рачун □ EUR □ USD □ CNY □ RUB □ CH □ GBP □ SEK □ NOK □ CAD □ AUD
Други девизни рачун □ EUR □ USD □ CNY □ RUB □ CH □ GBP □ SEK □ NOK □ CAD □ AUD

(за намене прописане законом)
3. Текући девизни и /или динарски рачун нерезидента

  Текући девизни рачун   □ EUR □ USD □ CNY □ RUB □ CH □ GBP □ SEK □ NOK □ CAD □ AUD
  Текући динарски рачун □ RSD

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ / Пословно име Корисника платних услуга 

Седиште и адреса____________________________________________________________________________ 

Матични број_____________________Порески идентификациони  број ( ПИБ ) _________________________ 

Предмет пословања/делатност_________________________________________________________________ 

Шифра претежне делатности __________________________________________________________________ 

Класификација правног лица:             Велико   □                  Средње  □                Мало  □                 Микро □ 

Сврха и намена отварања рачуна: ____________________________________________________________ 

Очекивано кретање средстава на рачуну (промет) :________________________________________________ 

Порекло средстава на рачуну:__________________________________________________________________ 

Контакт особа  Телефон _______________________________ 

   Мобилни телефон  E-mail адреса ________________________________________ 

  НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ИЗВОДА, ОБАВЕШТЕЊА И ДРУГИХ ИНФОРМАЦИЈА 

□ на шалтеру  (експозитура за подизање извода),      □     факсом_____________________ 

□      e-mail-ом  @  / @  

□ web-za e-bank klijente

□ лично (девизно-резиденти и нерезиденти)

□ поштом, на адресу



   Додатни производи 
(чекирати захтев за додатну услугу) 

   е-Bank сервис:  □ HALCOM динарски □ HALCOM девизни     □ Office Banking-за рачун Стандард

SMS servis:  □ SMS порука

Мобилно банкарство: 

  Пословне картице:          □ VISA дебитна пословна  картица □ VISA кредитна пословна картица
□ MASTERCARD дебитна пословна картица
□ DINACARD  дебитна пословна  картица
□ DINACARD DISCOVER дебитна пословна картица

(за динарски  рачун Стандард)

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

□Законски заступник 1 □ Законски заступник 2 □Пуномоћник,Прокуриста

Име и презиме    

ЈМБГ/бр.пасоша 

Адреса:_____________________________    _______________________    __________________________ 

Број личне исправе: __________________     _______________________   __________________________ 

Функција: ___________________________    _______________________   __________________________ 

Телефон 

  Идентитет и потпис лица овлашћеног за заступање утврђен личним присуством:  да  □  не  □ 

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 података 
о личности физичких лица у пословању са правним лицима, Политиком колачића и Политиком приватности Банке. 

Подносилац захтева својим потписом потврђује да му је уручена Информација о обради и заштити података о 
личности физичких лица у пословању са правним лицима и да је упознат да је Банка омогућила доступност 
докумената наведених у претходном ставу 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. 

Изјављујемо да смо посредством Банке Поштанска штедионица а.д.Београд упознати са основама система 
осигурања депозита у Републици Србији и да нам  је уручен бесплатан примерак брошуре о осигурању депозита 
коју је припремила Агенција за осигурање депозита. 

  Потписивањем овог захтева потврђујем веродостојност унетих података. 

    ______________________________________      _____________________________________________ 
Место и датум Потпис лица овлашћеног за заступање 

М.П. 

 Експозитура        Потпис запосленог Банке 
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