Образец ТТК-Е-БАНКА-01

БАРАОЕ ЗА
ПВПЗМПЖУВАОЕ/ПТКАЖУВАОЕ
НА КПРИСТЕОЕ НА УСЛУГИТЕ НА СИСТЕМПТ ЗА ЕЛЕКТРПНСКПТП БАНКАРСТВП ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
(сп знакпт  се пбележува пптребната ппција)

ППДАТПЦИ ЗА ФИЗИЧКПТП ЛИЦЕ - ИМАТЕЛ НА ПРПИЗВПДИТЕ ВП БАНКАТА
Презиме
ЕМБГ

Име

Адреса на живееое

Местп на живееое

Е-ппшта

Мпбилен телефпн

Брпј на лична карта

ППДАТПЦИ ЗА ПВЛАСТЕНПТП ФИЗИЧКП ЛИЦЕ
Презиме
ЕМБГ

Име
Адреса на живееое

Местп на живееое

Е-ппшта

Мпбилен телефпн

Брпј на лична карта

(Ппдатпците за пвластенптп физичкп лице се пппплнуваат вп случај кпга сппственикпт на сметките вп Банката пвпзмпжува/пткажува
пвластуваое на другп физичкп лице да има увид вп спстпјбата и прпметпт на негпвите сметки и/или да врши плаќаое пд негпвата
трансакциска сметка. Овластенптп лице треба да има птвпренп трансакциска сметка вп Банката).

ПРПИЗВПДИ ВП БАНКАТА ЗА КПИ СЕ ПВПЗМПЖУВААТ/ПТКАЖУВААТ УСЛУГИТЕ НА ЕЛЕКТРПНСКПТП
БАНКАРСТВП
(се избира една пд ппциите А или Б)

А. Кплективнп пвпзмпжуваое/пткажуваое на услугите на електрпнскптп банкарствп за сите прпизвпди:
 Увид вп спстпјбата и прпметпт за сите прпизвпди на сппственикпт вп Банката (трансакциска сметка,
платежни картички, штедни влпгпви и кредити) 
 Плаќаое пд трансакциската сметка на сппственикпт

Б. Ппединечнп пвпзмпжуваое/пткажуваое на услугите на електрпнскптп банкарствп пп прпизвпд:
Ппис на прпизвпд

Брпј на сметка

Трансакциска сметка

2

9

0

5

Тип на пвластуваое
Увид вп спстпјба и прпмет
Плаќаое
Увид вп спстпјба и прпмет
Увид вп спстпјба и прпмет
Увид вп спстпјба и прпмет
Увид вп спстпјба и прпмет
Увид вп спстпјба и прпмет

(Ппединечнп се наведуваат брпевите на трансакциската сметка,платежните картички, какп и партиите на штедните влпгпви и
кредитите за кпи се пвпзмпжува/пткажува пвластуваое за увид вп спстпјбата и прпметпт и/или плаќаое пд трансакциската сметка)
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Сп пппплнуваое на бараоетп пптврдувам дека:
 Наведените ппдатпци се тпчни и дека благпвременп ќе ја инфпрмирам Банката при 
прпмена на ппдатпците. 

 Сум заппзнат/а и вп целпст ги прифаќам сите права и пбврски штп прпизлегуваат пд
Општите услпви за кпристеое на услугите за електрпнскп банкарствп на ТТК Банка АД
Скппје, Дпгпвпрпт за кпристеое на услугите електрпнскп банкарствп и пстанатите
дпкументи кпи се спставен дел на Општите услпви. 

 Сум инфпрмиран/а дека Банката ќе ги пбрабптува мпите лични ппдатпци вп
спгласнпст сп закпнските прпписи и правила на Банката за заштита на лични
ппдатпци. 

 Сум спгласен/на дека Банката мпже да ги пбрабптува мпите лични ппдатпци за
прпмптивни цели, рекламен материјал и други известуваоа. Истп така сум
инфпрмиран/а за мпетп правп вп секпј мпмент да ја ппвлечам спгласнпста сп
ппднесуваое писменп бараое на шалтерите на Банката. 

 Гп ппплнпмпштувам пвластенптп лице да ги кпристи услугите на електрпнскптп
банкарствп наведени вп бараоетп. 

Наппмени:
•
Пристаппт дп електрпнскптп банкарствп на ТТК Банка АД Скппје е преку интернет страницата:
https://ebank.ttk.com.mk.
•
•
•

Услугата електрпнскп банкарствп на ТТК Банка АД Скппје се дпделува исклучивп на физички
лица кпи имаат трансакциска сметка вп Банката.
Ппд прпизвпди вп Банката се ппдразбираат трансакциските сметки, штедните влпгпви,
кредитите и платежните картички.
Дпкплку се кпристи ппцијата за плаќаое пд трансакциска сметка пптребнп е кприсникпт да
ппседува валиден дигитален сертификат кпј треба да гп пријави вп Банката. Дпкплку
кприсникпт не ппседува дигитален сертификат, Банката врши издаваое на дигитални
сертификати пп претхпднп ппднесенп бараое.

Датум и местп на
ппднесуваое на бараоетп

Пптпис на сппственикпт на
сметките вп Банката

Пптпис на пвластенптп
физичкп лице

Пптпис на пвластенп лице на
Банката и печат
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