ТТК БАНКА АД Скопје
Ул. Народен Фронт 19а, 1000 Скопје
тел. 02/ 3236 400; факс. 02/ 3236 444
ttk@ttk.com.mk; www.ttk.com.mk

БАРАЊЕ
за издавање на гаранција во странство
Од (назив-според регистрација)
Адреса
Број на жиро
сметка

Депонент на:
Контакт лице
Телефон

Факс

ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЧИТЕ И НИВНОТО УЧЕСТВО

Име и презиме на основачите
Учество во проценти
ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВИТЕЛОТ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

Име и презиме

ЕМБГ

Број на лична карта

Телефон

УЧЕСТВО НА ОСНОВАЧИТЕ / УПРАВИТЕЛОТ ВО ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Учество во
проценти

Назив на правното лице
БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА ВО СТРАНСТВО

Корисник (странски партнер)
Точен назив и адреса

□ Директно на Корисникот;
Гаранцијата се издава

□ Преку странска банка

Назив и адреса __________________________________________________
SWIFT __________________________________________________

Износ на гаранцијата

Вид на гаранција

Конфирмација од странска
банка
Основ (договор, про-фактура,
понуда)
Предмет на аранжманот
Рок на плаќање на вашата
обврска
Претпоставен датум на
испорака
Рок на важност на гаранцијата

□ Платежна
□ Аванси
□ Тендерска
□ Чинидбена
□ ___________________
□ Потребна
□ Не е потребна

БАНКАРСКИ ТРОШОЦИ

* На ТТК БАНКА АД Скопје

за сметка на

* На посредничките банки

за сметка на

* На банката на корисникот

за сметка на

□ Корисникот
□ Корисникот
□ Корисникот

□ Налогодавачот
□ Налогодавачот
□ Налогодавачот

Ако било кој од наведените трошоци се одбиени од Корисникот, овластени сте да не задолжите за нивниот износ.

Гаранцијата се протестира на писмено барање на корисникот, со презентација на следните
документи:
а) Наплатена фактура
б) ___________товарен лист ___________копија за испраќачот, заверен од ____________, при __________
в) Коносман

□ Цел сет

□ Непреносива копија

г) Мултимодален транспортен
документ

□ Цел сет

□ Непреносива копија

д) Друго
ѓ) Друго

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ КОН БАНКАТА

Девизи и девизен прилив - износ
Девизи од книшка
Денари на депозитна сметка - износ
Договор за рамковен лимит (хипотека)
Меница на налогодавачот (со овластување)
Меница на сопственикот (со овластување)
Пристапување кон долг од:
Друго
Моментално имам пристапено кон долг за:

□
За износот на гаранцијата:

Нема да се бара намалување по извршените наши
плаќања, туку само за износите платени од ТТК БАНКА
АД Скопје.

□ Ќе се намалува со секое плаќање по гаранција (наше и
од банката).

_________________________
(Место и датум)

__________________________
(Овластен потписник и
печат на Налогодавачот)

ЛИСТА НА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА ВО СТРАНСТВО

















Тековна состојба од Централен Регистар (не постара од 3 месеци)
ЗП Образец (образец за потписници во име на фирмата)
Копија од лична карта на управител
Биланс на состојба и биланс на успех за последните две години пополнето по аналитика
Заклучен лист за последната година, и за тековната година со последна дата која е прокнижена
Аналитички конта со датум ист како и заклучните листови:
- Конта 120/121;
- Конта 220/221;
- Конто 262 и 286 (по потреба);
- Конто 74 (по месеци);
- Конто 100(по месеци);
- Состојба на залихи;
Ревизорски извештај (се однесува за АД и друштва кои според законот се обврзани да изготвуваат
ревизорски извештај)
Акционерска книга и статут за АД
Потврда за бонитет издаден од депонентна банка
Докази за сопственост на понуденото обезбедување
За недвижен имот: имотен лист
За залог на опрема (фактури, увозни царински декларации)
Извештај за проценка на вредноста на понуденото обезбедување изготвена од овластен судски
проценител
Дополнителна документација или склучен договор

