OINARRIZKO ORDAINKETA KONTUEN ESKARIA

BULEGO ZK.

ERREGISTRO ZK.
(ZZk bete beharrekoa)

ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK

Identifikazio zk.

Identifikazio mota

Izen-abizenak

(Pasaportea, nortasun agiria,...)

KALTETUTAKO KOLEKTIBOAK
Kontzeptua
Europar Batasuneko pertsonak, helbide finkoa ez duten bezeroak
barne (justifikatu nazionalitatea Europar Batasunetik kanpokoa
bada).

BAI/EZ

Iruzkinak

Asilo eskatzaileak (eskaria justifikatu).
Egoitza baimenik ez duten pertsonak, baina arrazoi juridikoak edo
izatezko arrazoiak direla eta kanporatu ezin direnak (arrazoiak
justifikatu).

AURRETIKO KONTUEN TITULARTASUNARI DAGOKION INFORMAZIOA
1. Kontzeptua

BAI/EZ

Iruzkinak

Aurretik beste finantza erakunde batean kontratatutako
konturen bat dauka.

Oharra: Eskari hau 19/2017 Lege Dekretuaren 3. eta 4. artikuluak betez egin da. Jakinarazten dizugu bezero alta emateko
prozesuan eta kontu berria kontratatzeko prozesuan eskaria ukatu ahal zaizula kapitalak zuritzeari eta terrorismoa finantzatzeari
buruzko apirilaren 28ko 10/2010 Legean ezarritako irizpideak eta haren garapen arauak betetzen ez badira. Gainera, jakinarazten
dizugu CRS akordioa onartu duen herrialde batekoa izatekotan, Egoitza Herrialdeko Identifikazio Fiskaleko Zenbakia jakinarazi
behar duzula.
Beste ohar batzuk

1 Zuzena ez den informazioa ematea, egokia eman izan balu kontua kontratatzeko eskubiderik ez lukeenean,
kontratua ebazteko arrazoia izango da.
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Oharra: Kutxabankek oinarrizko ordainketaren irekiera onartu edo ukatu dizun idatziz jakinaraziko dizu, eskaria aurkeztu zenetik
10 laneguneko gehieneko epean. Ukatua izatekotan, horren aurkako erreklamazio bat jar dezakezu Espainiako Bankuaren
erreklamazio zerbitzuan, aurretik Kutxabankeko Bezeroen Arreta Zerbitzuan aurkeztu baldin baduzu, betiere (azaroaren 22ko
44/2002 Legearen 30. art.).
Eskari inprimaki honetan emandako datuak KUTXABANK, SA, IFZ: A95653077, helbide soziala Kale Nagusia, 30 (Bilbo),
tratamenduaren arduradunak erabiliko ditu, informazioaren segurtasuna eta tratamendu konfidentziala bermatzen duena, datu
pertsonalen tratamenduari eta horien zirkulazio askeari lotuta pertsona fisikoak babesteari buruzko 2016ko apirilaren 27ko
Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2016/679 Erregelamenduan ezarritakoari jarraiki. Informazioa jasotzeko eta tratatzeko
helburua oinarrizko ordainketa kontua irekitzearen aurreko azterketa egitea da. Datu horien tratamendurako legitimazioa eta
oinarri legala 19/2017 Errege Dekretu Legearen 3. eta 4. artikuluetan agindutakoa betetzea da.
Emandako datu pertsonalak kontua ireki aurreko azterketa egin bitartean mantenduko dira, eta kapitalak zuritzeari eta
terrorismoa finantzatzeari buruzko apirilaren 28ko 10/2010 Legean eta haren garapen arauetan ezarritako irizpideak ez
betetzekotan, kontu berriaren kontratazioa ukatu ahalko da eta ezar daitekeen araudian ezarritako epeetan mantenduko diren
eta alde batek hala eskatuta edo eskumena duten organismoek ofiziozko errekerimenduak egin ondoren bakarrik eskuratu
daitezkeen datuak blokeatuko dira.
Interesdunak erreklamazio bat jar dezake kontrol agintaritzaren aurrean, eta irispide, zuzenketa, ezabatze, ezeztatze, mugatze
eta portabilitate eskubideak gauzatu ditzake, eta bere datu pertsonalei dagokienez automatizatutako banakako erabakien menpe
ez egoteko eskubidea du ere. Eskubide hauek idatziz gauzatu ditzake aurretik adierazitako tratamenduaren arduradunaren
gizarte helbidera jakinarazpen bat bidaliz.
Oinarrizko ordainketa kontuaren doakotasun aitorpena eskuratzeko, derrigorrezkoa izango da martxoaren 22ko 164/2019 Errege
Dekretuan ezarritako baldintzak betetzea. Horren bidez, oinarriko ordainketa kontuen doako erregimen bat ezarri zen,
ahulgarritasun egoeran dauden edo finantza bazterketa arriskua duten pertsonentzako.

...................(e)n, ............(e)ko..............(r)en............(a)n

Eskatzailearen sinadura
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