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Zahtevek za odprtje in vodenje transakcijskega računa
poslovnemu subjektu
Ne le navedite, ampak opišite vašo prevladujočo dejavnost. V kolikor transakcijski račun odpira neprofitna organizacija, opišite način financiranja (proračunska sredstva, zasebni vir, ...).
Podatki o načinu poslovanja prek transakcijskega računa
Način poslovanja prek transakcijskega računa:
            * do ključitve v program elektronskega bančništva vam izpiske pošiljamo po pošti
Izpiske plačilnega prometa želim:
prejemati preko elektronske banke (samo za uporabnike Addiko Business EBank)osebno prevzeti pri skrbniku (samo za TRR nerezidentov)prejemati (tudi) po pošti na sedež oziroma             na naslov različen od sedeža podjetja
(dodatno pošiljanje po pošti se zaračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom banke)
S podpisom tega zahtevka:
- potrjujem svojo seznanjenost z vsemi določili Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev prek transakcijskega računa za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva, jih razumem ter sprejemam;
- potrjujem svojo seznanjenost s cenikom storitev Addiko Bank d.d.;
- potrjujem svojo seznanjenost s splošnimi informacijami o sistemu jamstva za vloge v skladu z ZSJV;
- jamčim za točnost in resničnost navedenih podatkov na tem zahtevku.
(kraj)
, 
* če uporabnik pri svojem poslovanju uporablja žig, je le-ta obvezen pri identifikaciji
(datum)
Podpis zakonitega zastopnika/ pooblaščenca in žig*:
verzija 6.30 (maj 2020)
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Št. transakcijskega računa:
(izpolni banka)
(izpolni stranka)
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verzija 6.40 (jan 2021)
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Segment:
Pravnoorganizacijska oblika:
Zaposleni v timu Transakcijski računi, ki je pregledal dokumentacijo in aktiviral transakcijski račun:
IZPOLNI BANKA:
Uporabnik sodi v Standard segment strank:
Skupni prihodki vseh članov (ki pripravljajo letno bilanco) skupine povezanih oseb (GoB) so nižji od 1.500.000 €.
 
Uporabnik je neprofitna družba - javni pravni subjekt (društvo/ dobrodelna organizacija/ sindikat in podobno).
 
Uporabnik sodi v Small segment strank:
Skupni prihodki vseh članov (ki pripravljajo letno bilanco) skupine povezanih oseb (GoB) so višji od 1.500.000 €
in nižji od 10.000.000 €.
 
 
Uporabnik sodi v Medium segment strank:
Skupni prihodki vseh članov (ki pripravljajo letno bilanco) skupine povezanih oseb (GoB) so višji od 10.000.000 €
in nižji od 50.000.000 €.
 
Uporabnik je občina z manj kot 5.000 prebivalci
Uporabnik sodi v Large segment strank:
Skupni prihodki vseh članov (ki pripravljajo letno bilanco) skupine povezanih oseb (GoB) so višji od 50.000.000 €.
 
Uporabnik sodi v skupino povezanih oseb z mednarodno udeležbo.
 
Uporabnik ima sklenjeno / bo sklenil projektno financiranje.
 
Uporabnik ima sklenjeno / bo sklenil sindicirano posojilo.
Uporabnik sodi v Public segment strank (javne pravne osebe):
Uporabnik je vladna organizacija (sovereign) - država/ vlada / ministrstvo
 
Uporabnik je subjekt na poddržavni ravni (sub-sovereign) vključujoč občine z več kot 5.000 prebivalci
 
Uporabnik je subjekt javnega prava (PSE)
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