ШАЛТЕР ЗА ПРИЈЕМ ПОМЕНА И МАЛИХ ОГЛАСА
„Културни центар Зрењанина”, Народне омладине 1
Телефон: 023/561-909
Мејл:
pomeni@listzrenjanin.rs
malioglasi@listzrenjanin.rs

Најтиражније локалне новине у Србији

Подаци о плаћању
Плаћање објаве помена у штампаном издању недељног листа „Зрењанин“, преко интернет портала www.pomeni.listzrenjanin.rs
могуће је извршити путем ПЛАТНИХ КАРТИЦА директно на Порталу, као и УПЛАТОМ НА ТЕКУЋИ РАЧУН листа „Зрењанин” или
е-банкингом или директним одласком на шалтер банке/поште.
- Ако одаберете плаћање ПЛАТНОМ КАРТИЦОМ, бићете преусмерени на страницу ChipCard-a, где се обавља комплетан процес наплате.

- Ако одаберете УПЛАТОМ НА ТЕКУЋИ РАЧУН листа „Зрењанин” или е-банкингом или директним одласком на шалтер банке/поште.
МОЛИМО ВАС ДА ПРИЛИКОМ УПЛАТЕ ПОПУНИТЕ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ:
ПРИМАЛАЦ УПЛАТЕ:
НИП „ЗРЕЊАНИН” АД Зрењанин, Краља Петра првог 2
СВРХА ПЛАЋАЊА:
Уплата за помен број (Идентификациони број помена*) + име покојника**
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАУЧУНА:
105-5363-42 АИК Банка
ПОЗИВ НА БРОЈ:
Индетнификациони број помена* + формат помена**
* Идентификациони број помена корисник добија оглашавањем помена на порталу www.pomeni.listzrenjanin.com и јединствен је за сваки формирани помен

** Опционо (пожељно уписати ради лакше евиденције)

Име и презиме
Адреса

189

РСД
105-5363-42

Уплата за помен број:
(уписати Идентификациони број помена + име покојника)

НИП „ЗРЕЊАНИН” АД Зрењанин,
Краља Петра првог 2

(уписати Идентификациони број помена)

ЦЕНА
Цена и начин плаћања одређени су ценовником Пружаоца услуга важећем на дан уплате.
Цене су исказане у динарима (РСД), а ПДВ је укључен у цену. Уплаћену и активирану објаву, Корисник услуге не може опозвати.
Пружалац услуге је овлашћен да мења ценовник услуге коришћења без претходне најаве, и обавезан је да га објави он-лине и учини
доступним на уобичајен начин. Измене ценовника, промене пакета или акциони попусти не примењују се на већ плаћене објаве.
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА О ТРАНСАКЦИЈИ
Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информација се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој)
форми употребом SSL протокола и PKI система, као тренутно најсавременије криптографске технологије. Сигурност података
приликом куповине гарантује процесор платних картица ChipCard а.д Београд, па се тако комплетан процес наплате обавља на
страницама ChipCard-a. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.
ИЗЈАВА О КОНВЕРЗИЈИ
Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД). За информативни приказ цена у другим валутама
користи се курс (можете ставити нпр. средњи курс Народне Банке Србије). Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица
биће изражен у Вашој локалној валути кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који нама у тренутку
трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригиналне цене наведене на
нашем сајту. Хвала Вам на разумевању.”
ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА
У случају неопходности повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости,
а без обзира на разлог враћања, НИП „ЗРЕЊАНИН” А.Д. Зрењанин је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, ЕC/МC и
Маестро метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај средстава на рачун корисника картице.
ЗАШТИТА ПРИВАТНОСТИ КОРИСНИКА
У име НИП „ЗРЕЊАНИН” А.Д. ЗРЕЊАНИН, Краља Петра првог бр. 2, обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца.
Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника
у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо купцима могућност избора укључујући
могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са маилинг листа које се користе за маркетиншке кампање.
Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла.
Сви запослени НИП „ЗРЕЊАНИН” А.Д. Зрењанин, (и пословни партнери) одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

