БАРАЊЕ
ЗА ОТВОРАЊ
О
ЊЕ ТРАНСА
АКЦИСКА СМЕТКА
н правно лице
на
□ девизна трансакциска сметка на правни
д
Молам ТТК
К Банка АД Скопје
С
да ми
и отвори □ денарска,
п
лице
е–
резидент:
Подносител
л на барање
ето
Место - сед
диште
Улица и бр
рој
Даночен бр
рој

Матиче
ен број

ПОД
ДАТОЦИ ЗА
А КОНТАКТ
Т НА КЛИЕН
НТОТ
Адреса за
Е-ма
аил
контакт
Бр, на тел. Факс или мобилен теле
ефон
Адреса за писмени иззвестувања поврзани со
с користењ
ње трансакц
циска сметкка и други производи
п
и
услуги на б
банката во согласност
с
с договорни
со
и одредби и законски на
ачини и роко
ови на извесстување:
□ по пошта
а на следнатта адреса __
__________
_________
__________
_____
□ на е-маил
л адреса __
__________
__________
__________
______
Начин на до
остава на изв
вод
□ На e-mail_
____________
___________
____________
___
□ На шалтерр
□ Во фах
ф

1)

2)
2

3)
3

□ Пре
еку сервисот за електронсско банкарств
во
□ По
о факс

Докумен
нти за регис
страција од надлежен орган
о
или иззвадок од за
акон:
 Реше
ение за уписс во трговсккиот региста
ар, односно упис во друуг регистар (оргинал или фотокопијја од
односно
реше
ението завер
рено на нотар
р на увид од кое Банката
а задржува фотокопија),
ф
 Акт од надлежен орган за осн
новање, одно
осно
д од закон, ако
а е основан
н согласно Закон.
З
 Извод
Останатти документти
 ЗП на
а лица овлас
стени за засттапување (за
аверен на но
отар)
 Фотокопии од лични
л
карти на: оснoва
ачи, овласттени лица за
з застапув
вање и овластени лиц
ца за
олагање на средства
с
од сметката (за
а овластени лица за работа со сметкките се презе
ентира ориги
инал,
распо
а се ззадржува фо
отокопија.
 Апликација за иде
ентификацијја / ажурирањ
ње на клиентт правно лиц
це и
ентификацијја / ажурирањ
ње на клиентт за физичко
о лице за упр
равителот и потписницит
п
те
 Апликација за иде
Докумен
нти - обрасц
ци од Банката
 Догов
вор за отворање и водењ
ње на транса
акциска сметтка за вршењ
ње на платен промет
 Прија
ава на овласстени лица за
а располагањ
ње со средсттва од трансакциска сметтка – Потписсен картон
 Барање за пренос на основач
чки влог.

Се согласууваме дека согласно од
дредбите од
д Законот за
з платен промет,
п
ќе ја
а почитувам
ме обврскатта за
редовно да
а ве известу
уваме за изм
мените во пр
риложените документи.
Датум:____
_________ Место:____
М
___________
____
Потпис и п
печат на лице овласте
ено за заста
апување:__
___________
___________
_____
Со овој потпи
ис потврдувам дека: 1. Податтоците наведен
ни во барањето
о се вистинити
и и при промен
ната на податоците благовремено ќе
ја известам Ба
анката, 2. Во целост
ц
ја прифа
аќам содржина
ата и се обврзуувам дека ќе ги
и почитувам Оп
пштите услови за отворање и работа
со трансакцисски сметки на правни лица - резиденти, 3. Банката може
е да ги користи
и моите подато
оци согласно законските
з
про
описи за
заштита на ли
ичните податоц
ци (вклучувајќи
и го и ЕМБГ), 4. Банката може
е да ги користи
и моите лични податоци
п
со це
ел да врши про
оверка и
верификација
а за утврдувањ
ње на мојата кре
едитоспособно
ост, за ажурира
ање на моите податоци
п
во си
истемот, да ги отстапи
о
на тре
ети лица
врз основа на
а склучен Догов
вор со Банката
а во согласностт со моето писм
мено произнесуување.

ПОПОЛНУВ
ВА БАНКАТА:

Датум:___
__________
__ Место:__
__________
______
Потпис на овластено
о лице од ба
анката____
__________
__________
____

