РЕГИСТРАЦИОНА ФОРМА ЗА ПАКЕТИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Статус

Првична регистрација

Измена

Затворање

Причина за гаснење на пакетот
Трансакциска сметка на која
ќе биде поврзан пакетот
Тип на пакет

С Пакет

С Плус Пакет

Смарт пакет

Супериор пакет

Премиум пакет

Респект пакет

Информации за корисникот
Име, татково име
и презиме
Датум на раѓање

Место на раѓање

ЕМБГ

Број на лична
карта

Издадена од

Датум на
важност

Адреса од Л.К./
Пасош

Град

Држава

П. Код

Години на живеење на оваа адреса

Адреса за
коресподенција
Град

П. Код

Телефон дома

Мобилен тел.

Години на живеење на оваа адреса
Тел. на
работа

E-mail

Задолжителни производи во пакети
С Пакет

С Плус Пакет

Смарт

Супериор

Премиум

Трансакциска сметка
MasterCard Standard дебитна картичка*
Visa classic дебитна картичка*
MasterCard Gold дебитна картичка
MasterCard Standard кредитна картичка*
Visa Classic кредитна картичка*
MasterCard GOLD кредитна картичка**
Visa GOLD кредитна картичка**
MasterCard Platinum кредитна картичка
Eлектронско банкарство ***
S-Banka - мобилно банкарство ***
СМС известување
* Избери платежна картичка од понудените две опции
** Избери GOLD кредитна картичка од понудените две опции во СУПЕРИОР пакет
*** Избери S-Banka - мобилно банкарство или електронско банкарство во пакетите СМАРТ, СУПЕРИОР и ПРEМИУМ

Респект

РЕГИСТРАЦИОНА ФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Изјава на корисникот
Со пополнување на Регистационата форма потврдувам дека:
• Наведените податоци се точни и при промена на податоците (во кои се содржат и адресни податоци) во рок од 3 работни дена
од настанувањето на промената ќе ја известам Банката. Во спротивно, секоја достава од страна на Банката до Клиентот се
смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање.
• Сум согласен/на сум моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани од
Банката или преку ангажирање на обработувач на податоци и да ги пренесува личните податоци во други држави во
согласност со законските прописи и интерните акти на Банката во рамки на банкарското работење како и да ги стави на увид на
овластени лица во Банката или на трети лица, во сите случаи предвидени со Законот.
• Сум свесен/на и согласен/на податоците кои се собираат и обработуваат од страна на Банката, а се однесуваат на
воспоставувањето на услугата која се добива со пополнување на оваа регистрациона форма од Банката, да може да бидат
пренесувани во другите членки на групацијата Ерсте и Штаермаркише Шпаркасе.
• Запознат сум со моето право во секое време, без надоместок со писмено барање да ја повлечам согласноста за обработка на
моите лични податоци.
• Пред давањето на моите лични податоци сум запознат со моите права кои произлегуваат од Законот за заштита на личните
податоци и кои се дадени во Политиката за приватност објавена на WEB страната на Банката.
• Сум запознат/а податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна согласно Законот за банки и останатата важечка
законска регулатива
• Банката го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос

Име и презиме на клиентот

Потпис на барателот

Место и дата

Експозитура

Име и презиме на вработен

Потпис на вработен

Потпис на раководителот на експозитура

