
ZAHTJEV ZA UGOVARANJE USLUGE PRIHVATA KEKS PAY PLAĆANJA

DATUM SKLAPANJA ZAHTJEVA

Podaci o poslovnom subjektu (dalje u tekstu : Trgovac)

OIB tvrtke

Naziv tvrtke

Adresa sjedišta tvrtke

Poštanski broj i mjesto

Podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje

Ime i prezime

Broj mobilnog telefona

E-mail adresa

Podaci za plaćanje

IBAN za plaćanje

Ugovorena naknada

Rok plaćanja

Naknade: Banka i Trgovac su suglasni da Trgovčeva obveza plaćanja naknade iz stavka 8.2 Općih uvjeta ugovora o prihvatu Keks Pay plaćanja (dalje: Opći uvjeti) dospijeva na dan na koji 
dospijeva obveza Banke iz stavke 8.1. Općih uvjeta. Trgovac ovlašćuje Banku da po isteku svakog obračunskog razdoblja, na njegov transakcijski račun uplati iznos svih uspješnih Keks 
Pay plaćanja u tom razdoblju, umanjen za iznos naknade. Iznos naknade obuhvaća ukupan iznos svih pojedinačnih naknada za sva Keks Pay plaćanja u tom obračunskom razdoblju, i za 
njegovu naplatu Banka ne treba posebnu suglasnost od strane Trgovca. Svi iznosi naknada, kamate ili bilo koji drugi iznosi neovisno o nazivu koje Banka po bilo kojoj osnovi naplaćuje 
od Trgovca ugovoreni su u neto iznosu. Ukoliko temeljem pozitivnih propisa Banka bude dužna obračunati Trgovcu iznos poreza, pristojbi ili drugih davanja, Trgovac ih se ovim putem 
obvezuje platiti.

Komunikacija:  Sva komunikacija, razmjena podataka te dostava računa i druga pisana komunikacija između Trgovca i Banke vršit će se u skladu s Općim uvjetima, na hrvatskom jeziku. 
Opći uvjeti dostupni su na adresi www.erstebank.hr. 

Završne odredbe: Potpisom Zahtjeva, Trgovac potvrđuje da je u cijelosti upoznat s Općim uvjetima na snazi na dan potpisa Zahtjeva, kao i svim ostalim dokumentima koji se nalaze u 
prilogu ovog Zahtjeva i čine njegov sastavni dio, da ih u cijelosti prihvaća te se obvezuje postupati u skladu s njima. Trgovac potvrđuje da je upoznat te prihvaća odredbe pravila, općih i 
posebnih uvjeta koji se odnose na bilo koju od vrstu plaćanja navedenih u ovom Zahtjevu. Ugovorne strane su suglasne da potpisom ovog Zahtjeva i za čitavo vrijeme njegova trajanja, 
stavljaju van snage i primjene ranije sklopljene Zahtjeve o prihvatu Erste Smart Wallet transakcija. Izmjene i otkaz ovog Zahtjeva, zaštite mjere te pravna zaštita uređeni su Općim uvjetima. 
Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih je po 1 (jedan) primjerak za svaku Ugovornu stranu.

Za Erste&Steiermärkische Bank d.d. : Za tvrtku :

_______________________________________
(Ime i prezime potpisnika)

_______________________________________
(Ime i prezime potpisnika)

_______________________________________
Vlastoručni potpis

_______________________________________
Vlastoručni potpis
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