БАРАЊЕ ЗА

 ОВОЗМОЖУВАЊЕ /  ОТКАЖУВАЊЕ
НА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКОТО БАНКАРСТВО ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
(со знакот  се обележува потребната опција)

Име

ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ - ИМАТЕЛ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО БАНКАТА
Презиме
ЕМБГ

Адреса на живеење

Место на живеење

E-mail

Мобилен телефон

Лична карта број

ПОДАТОЦИ ЗА ОВЛАСТЕНОТО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Презиме
ЕМБГ

Име
Адреса на живеење

Место на живеење

E-mail

Мобилен телефон

Лична карта број

(Податоците за овластеното физичко лице се пополнуваат во случај кога сопственикот на сметките во Банката овозможува/откажува
овластување на друго физичко лице да има увид во состојба и прометот на неговите сметки и/или да врши плаќање од неговата
трансакциска сметка. Овластеното лице е потребно да има отворено трансакциска сметка во Банката.)

ПРОИЗВОДИ ВО БАНКАТА ЗА КОИ СЕ ОВОЗМОЖУВААТ/ ОТКАЖУВААТ УСЛУГИТЕ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО БАНКАРСТВО
(се избира една од опциите А или Б)

А. Колективно овозможување/откажување на услугите на електронското банкарство за сите производи:
 Увид во состојбата и прометот за сите производи на сопственикот во Банката (Трансакциска сметка,
Платежни картички, Штедни влогови и Кредити).
 Вршење на плаќање од трансакциската сметка на сопственикот.

Б. Поединечно овозможување/откажување на услугите на електронското банкарство по производ:
Опис на производ

Број на сметка

Трансакциска сметка

2

9

0

5

Тип на овластување
 Увид во состојба и промет
 Вршење на плаќање
 Увид во состојба и промет

 Увид во состојба и промет
 Увид во состојба и промет
 Увид во состојба и промет
(Поединечно се наведуваат броевите на Трансакциската сметка,Платежните картички, како и партиите на Штедните влогови и Кредитите,
за кои се овозможува/откажува овластување за преглед на состојба и промет и/или вршење на плаќање од трансакциската сметка)

ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ; Ул.Народен фронт 19а , 1000 Скопје , тел.: 02/3236401
e-mail: ttk@ttk.com.mk , web: http://www.ttk.com.mk , https://ebank.ttk.com.mk
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 Увид во состојба и промет

Со пополнување на барањето потврдувам дека:
 Наведените податоци се точни и при промена на податоците благовремено ќе ја информирам Банката.
 Сум запознаен/а и во целост ги прифаќам сите права и обврски кои произлегуваат од Општите услови за
користење на услугите за електронско банкарство на ТТК Банка АД Скопје, Договорот за користење на услугите
електронско банкарство и останатите документи кои се составен дел на Општите услови.
 Сум информиран/а дека Банката ќе ги обработува моите лични податоци согласно законските прописи и
правила на Банката за заштита на лични податоци.
 Сум согласен/на Банката да може да ги обработува моите лични податоци за промотивни цели, рекламен
материјал и други известувања. Исто така сум информиран/а за моето право во секој момент да ја повлечам
согласноста со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката.
 Го ополномоштувам овластеното лице да ги користи услугите на електронското банкарство кои се наведени
во барањето.

Напомени:
•
Пристапот до електронското банкарство на ТТК Банка е преку web страната : https://ebank.ttk.com.mk
•
Услугата електронско банкарство на ТТК Банка се доделува исклучиво на физички лица кои имаат
трансакциска сметка во Банката.
•
Под производи во Банката се подразбираат трансакциските сметки, штедните влогови, кредитите и
платежните картички.
•
Доколку се користи опцијата за плаќање од трансакциска сметка потребно е корисникот да поседува валиден
дигитален сертификат кој треба да го пријави во Банката. Доколку корисникот не поседува дигитален
сертификат, Банката врши издавање на дигитални сертификати по претходно поднесено барање.

Потпис на сопственикот на
сметките во Банката

Потпис на овластеното
физичко лице

Потпис на овластено лице на
Банката и печат
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Датум и место на
поднесување на Барањето
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