Pooblastilo za nakazovanje plače in drugih prejemkov
na osebni račun
Podpisani(a):
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Stanujoč(a):

Pooblaščam
Podjetje - zasebnika:
da od dne:
nakazuje mojo plačo in druge prejemke na osebni račun
številka
pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana.
Pooblastilo velja do preklica. Preklic se dovoljuje v
primeru, ko so poravnane vse obveznosti do
hranilnice.
Kraj in datum

Potrjujemo, da ima pooblastitelj sklenjeno delovno
razmerje za
nedoločen čas od leta

,

določen čas do

,

Vaš obisk pričakujemo 
v naših poslovnih enotah:

ni na čakanju, ni uvrščen med presežne delavce, ni v
suspenzu ali odpovednem roku.

• Celje
Miklošičeva 4, tel.: 03 425 3880 (-85),
• Jesenice
Cesta maršala Tita 63, tel.: 04 580 92 70 (-74),
• Koper
Gortanov trg 1, tel.: 05 626 27 16,
• Kranj
Koroška cesta 19, tel.: 04 281 53 00 (-07),
• Ljubljana
Miklošičeva 5, tel.: 01 3000 211 (217, 241),
Dalmatinova 4, tel.: 01 4305 698,
• Maribor
Glavni trg 25, tel.: 02 234 30 30, 
Gosposka ul. 24, tel.: 02 234 30 50,
• Murska Sobota
Lendavska 3, tel.: 02 530 83 70 (-74),
• Nova Gorica
Kidričeva 9, tel.: 05 333 36 80,
• Novo mesto
Glavni trg 22, tel.: 07 337 67 65,
• Ptuj
Čučkova ul.1, tel.: 02 787 70 06 (07),
• Slovenj Gradec
Glavni trg 26, tel.: 02 881 23 80 (-85)
• Slovenska Bistrica
Trg Svobode 22, tel.: 02 818 51 62 (63),
• Trbovlje
Trg revolucije 6a, tel.: 03 563 21 04 (03),
• Velenje
Šaleška 20, tel.: 03 897 30 07 (08),

Potrjujemo, da bomo do preklica tega pooblastila
nakazovali prejemke pooblastitelja na njegov osebni
račun, odprt pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana.
Potrjujemo, da bomo preklic pooblastila upoštevali
samo v primeru, ko bo imel pooblastitelj pisno potrdilo
hranilnice o poravnanih obveznostih.
V primeru, da bi pooblastitelju prenehalo delovno
razmerje vas bomo o tem takoj pismeno obvestili.
Kraj in datum
Žig podjetja - zasebnika in podpis pooblaščenih oseb

Pooblastitelj - podpis

vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.

PLAČILNA
KARTICA UGODNOSTI
ZSSS-DH
skupaj do lepše prihodnosti
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Poleg najugodnejših bančnih storitev prinaša
takojšen popust v trgovinah Mercator,
na samopostrežnih
bencinskih servisih 24/7
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E-mail: info@delavska-hranilnica.si
Spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si
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Vloga za pridobitev plačilne kartice ugodnosti ZSSS-DH
in odprtje osebnega računa
S plačilno kartico ugodnosti ZSSS-DH
boste deležni novih popustov

Kaj vsebuje paket
ugodnosti ZSSS Delavske hranilnice?

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Delavska
hranilnica sta za člane sindikatov nadgradili kartico
ugodnosti ZSSS v plačilno kartico ugodnosti ZSSS-DH.
Slednja članom sindikatov prinaša nove ugodnosti in
razširja možnost uporabe na prodajnih mestih. Odslej
plačujete manj tudi v trgovinah Mercator!

• osebni račun 2 leti brez stroškov vodenja, po
dveh letih pa so stroški vodenja samo 0,73 €/mes,
• pridobitev limita ali premostitvenega kredita za
prenos osebnega računa z druge banke,
• brezplačne direktne bremenitve in odobritve ter
avtomatski trajniki, ročni trajniki samo 0,25 €,
• brez nadomestila za dvige na bankomatih v
evroobmočju (za 10 dvigov/mes, potem 0,33 €)
• MasterCard kartica z odloženim plačilom prvo leto
brez nadomestila, naslednja leta pa samo 10 €,
• spletna banka Dh-Plus brez pristopnine, mesečno
nadomestilo samo 0,29 €, plačila samo 0,2 €,
• kredit z znižano obrestno mero za 0,3 odstotne
točke in nižjimi stroški odobritve (10% do 120 mes),
• različne oblike varčevanja pod ugodnimi pogoji
(klasično, rentno, obročno, varčevalna knjižica),
• plačilo položnic, provizija samo 0,39 €, za račun z
rednimi prilivi.

Plačilna kartica ugodnosti ZSSS-DH je hkrati tudi
bančna kartica Delavske hranilnice. Poleg obstoječih
ugodnosti lahko s kartico osebnega računa plačujete
izdelke in storitve, izvršujete nakazila, dvigujete
gotovino na vseh bankomatih označenih z nalepko
BA/Maestro, doma in v tujini, v okviru stanja na računu.

Prednosti in ugodnosti plačilne
kartice ZSSS-DH za člane sindikatov
• 2% popust v trgovinah Mercator, velja za vse izdelke
v programih market, tehnika, tekstil ter Intersport,
• 10% dodatni popust na 20 izbranih artiklov v
košarici osnovnih življenjskih potrebščin v Mercatorju
(vse dni v tednu razen ob torkih),
• cenejše gorivo na samopostrežnih bencinskih
servisih 24/7, podjetja En-Plus (0,018€ / liter),
• različni ugodnejši nakupi izdelkov in storitev na
več kot 800 drugih prodajnih mestih,
• do 15 € mesečnega prihranka s paketom ZSSS
Delavske hranilnice, z najnižjimi stroški poslovanja
z osebnim računom ter možnostjo pridobitve
ugodnega kredita.

Kako do 15 € prihranka na mesec?

2. Izpiski o prometu in stanju na računu:

Datum odprtja:

Naslov za prejemanje izpiskov (če je različen od sedeža):

BA/redni prilivi

BA/neredni prelivi

1. Podatki o fizični osebi:
Ime in priimek:
Naslov in pošta:

po pošti

elektronska banka

osebni dvig

brez izpiska

3. Dodatne bančne storitve:

Osebni dokument št.:
os. izkaznica

potni list

Želimo naslednje storitve hranilnice:

Dat. izdaje:

Direktna obremenitev

Trajni nalog

Izdajatelj UE:

Kartica MasterCard

Limit

Matična številka:

Elektronska banka

Drugo

Davčna številka:

Imetnik osebnega računa:

Datum in kraj rojstva:
Telefon:

Fax:

Podpis imetnika:
Izjavljam, da so navedeni podatki pravilni in resnični in za njih odgovarjam. Podpisani
izrecno dovoljujem zbiranje in obdelavo matičnih podatkov (vključno z EMŠO) ter
fotokopiranje osebnega dokumenta za potrebe odprtja in vodenja osebnega računa. S
podpisom se zavezujem, da bom v primeru prenehanja članstva v ZSSS nemudoma vrnil
kartico v najbližjo poslovalnico hranilnice.

E-mail:

Kako pridobite
plačilno kartico ugodnosti ZSSS-DH?

Način prejemanja izpiskov:

Naziv in naslov delodajalca:

IZPOLNI HRANILNICA

Člani sindikata ZSSS izpolnjeno vlogo za kartico oddate
v najbližji poslovalnici ali pri zastopniku hranilnice.
S seboj prinesite osebni dokument in davčno številko.
S hranilnico boste podpisali pogodbo o odprtju in
vodenju osebnega računa. Po pošti boste prejeli plačilno
kartico ugodnosti ZSSS-DH in osebno številko (PIN).

Sindikat dejavnosti:

4. Namen odpiranja računa in
informiranja o dejavnosti stranke:

Številka člana:
Status zaposlitve:
za nedoločen čas

določen čas

5. Odobritev odprtja in vodenja
osebnega računa

drugo - navedi

Stanje na računu boste lahko zagotavljali z rednimi
prilivi (plača, del plače, pokojnine) ali z nerednimi prilivi.
V ta namen izpolnite tudi pooblastilo za nakazilo
prejemkov.

Način priliva na osebni račun:
plača
drugo - navedi

Še niste član ZSSS?

pokojnina

Zahtevek za otvoritev in vodenje osebnega računa
je

ni odobren.

Skrbnik komitenta:

Izpolnite pristopno izjavo, ki se nahaja v poslovalnicah
hranilnice ali na internet naslovu www.zsss.si ter jo
oddajte v najbližji enoti hranilnice.

Kraj in datum:

(tiskano ime in priimek)

Podpis skrbnika:



Sešteli smo nadomestila za vodenje računa in
spletne banke, ter provizije za izvršitev štirih
trajnikov, plačilo petih položnic v hranilnici, ter jih
primerjali s tarifami drugih bank in hranilnic.
Paket ZSSS je zares ugoden!

Številka računa:
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