чл. 2 За зачленување на нови членови потребно е да бидат комплетирани сите документи, според
упатството за прием на членство. Заедно со уредно пополнетата Апликација, во знак на прифаќање
на општите правила за зачленување и користење на Динерс Клуб - ТТК БАНКА картичката, треба да се
достават лично или по пошта до Комисијата за прием на членови. Некомплетираните Апликации нема
да бидат разгледани.
чл. 3 Секоја промена на адресата, замена на одговорното лице за примање на сметките, како и за други
податоци важни за користењето на картичката, фирмата е должна веднаш да ги пријави на ТТК БАНКА
АД Скопје. Непридржувањето кон оваа обврска повлекува кон себе санкции.
чл. 4 За прием на членство одлучува посебна Комисија во ТТК БАНКА АД Скопје со право на сопствена
проценка. Подносителот на Апликацијата и дозволува на ТТК БАНКА АД Скопје да ги провери сите
наведени податоци, како и да обезбеди дополнителни информации за членовите. ТТК БАНКА АД Скопје
не е должна да даде образложение во случај кога Апликацијата не е позитивно решена.
чл. 5 Динерс Клуб - ТТК БАНКА картичката е сопственост на Динерс Клуб и како таква се користи со
согласност на сопственикот и правилата за користење на картичката.
Секоја неовластена и незаконита употреба на картичката се казнува. На барање на лицето од
продажното место, корисникот на кредитната картичка е должен да даде на увид документ за
идентификација.
чл. 6 Картичката е непренослива (може да ја користи само лицето на кого е издадена) и важи до
датумот назначен на самата картичка, а се обновува доколку членот и корисникот се придржуваат до
овие правила. Во спротивно, ТТК БАНКА АД Скопје има право да не ја обнови, временски да ја ограничи
или да ја одземе картичката.
чл. 7 Во случај на губење или кражба на Динерс Клуб - ТТК БАНКА картичката, претпријатието или
корисникот е должен веднаш, во рок од 24 часа да ја извести централата на ТТК БАНКА АД Скопје
или најблизок Динерс Клуб во странство, за губење или кражба на картичката, заради спречување
на нејзина злоупотреба. Корисникот на картичката е должен да води сметка за датумот на важење на
истата кој е назначен на самата картичка (важи до), па доколку не прими обновена картичка до крајот
на месецот кој е назначен како важност на картичката, должен е за тоа да ја извести ТТК БАНКА АД
Скопје. Во горенаведените случаи на став 1 и 2 од овој член, членот ја сноси финансиската одговорност
за последиците од злоупотреба на картичката сè до моментот на писмено известување за губитокот
или кражбата на картичката, по кое финансиската одговорност паѓа на товар на ТТК БАНКА АД Скопје.
чл. 8 ТТК БАНКА АД Скопје може во секое време да го откаже членството доколку членот не се
придржува кон обврските преземени со овие Правила. При отказот, членот е должен пресечената
картичка веднаш да ја врати на ТТК БАНКА АД Скопје, лично или со препорачана пратка по пошта.
Членот на Динерс Клуб - ТТК БАНКА АД Скопје ги сноси евентуалните трошоци при одземање на
картичката. Членството во Динерс Клуб - ТТК БАНКА членот или фирмата можат да го откажат со
писмен отказ во секое време, без образложение, но должни се да ги подмират сите долгови направени
со Динерс Клуб - ТТК БАНКА картичката по доспевање на долгувањата. Во тој случај нема право на
враќање на членарината за тековната година. Обновувањето на картичката за следната година, треба
да се откаже најмалку еден месец пред истекот на нејзината важност, а во спротивно картичката се
обновува автоматски, при што се пресметува и се наплатува членарина.
чл. 9 Со цел да го заштити својот начин на работа или од други оправдани причини, ТТК БАНКА АД
Скопје може да ги измени правилата и условите за членство.
За измени и дополнување на овие правила, членот ќе биде известен по писмен пат, па доколку писмено
не го откаже членството, ќе се смета дека ги прифатил промените.
чл. 10 Членот на Динерс Клуб - ТТК БАНКА при зачленувањето плаќа еднократна уписнина и годишна
членарина, која се пресметува за секоја тековна година, за секој поединечен корисник на кредитната
картичка. Новиот член на Динерс Клуб - ТТК БАНКА АД Скопје ја плаќа уписнината и истовремено се
задолжува за износот на членарината, согласно тарифата за надоместоците и услугите што ги нуди
Динерс Клуб Интернационал МАК дооел. Трошоците за издавање на нова картичка, после кражба,
губење или оштетување на истата, ги сноси членот.
					
чл. 11 Корисникот на картичката може да ги користи сите услови кои продажното место им ги нуди
на сите купувачи со исти цени и услови и тоа на сите продажни места кои се вклучени во продажната
мрежа на Динерс Клуб со безготовинско плаќање.
Динерс Клуб и ТТК БАНКА АД Скопје не сносат никаква одговорност ако продажното место од било која
причина не ја прими Динерс Клуб - ТТК БАНКА картичката, но во тој случај бара соодветно известување.
На барање на членот, Динерс Клуб и ТТК БАНКА АД Скопје ќе го известат на кои места во Македонија и
во странство ќе може да подигнува готовина и под кои услови.
чл. 12 Корисникот е должен секое пресметковно ливче (слип) за купената стока или услуга да
го провери и потпише. Сите согледани неисправности на пресметковното ливче, корисникот ги
рекламира непосредно на продажното место при купувањето, односно при користењето на услугата.
По потпишувањето на пресметковното ливче, корисникот е должен да побара еден примерок за себе,
кој му служи за контрола на износот на трошоците, бидејќи со фактурата која ќе му биде доставена
нема да бидат приложени копии од пресметковните ливчиња. Сите дополнителни рекламации членот
ги решава непосредно на продажното место и при тоа плаќањата кон Динерс Клуб- ТТК БАНКА АД
Скопје не смее да ги одлага.
чл. 13 ТТК БАНКА АД Скопје доставува фактура со спецификација на трошоците двапати месечно. За

чл. 14 Сите фактури се доставуваат на фирмата со обична пошта, на име на лицето одговорно за примање
на истите. Членот се обврзува, врз основа на направениот трошок да изврши уплата во рок од 30 дена од
денот на извршеното купување или користената услуга, иако не ја примил редовната фактура на Динерс
Клуб - ТТК БАНКА АД Скопје. Фирмата е должна, при плаќањето да го наведе бројот на Деловната картичка и
бројот на фактурата по која плаќа. Се смета дека долгот е подмирен кога средствата ќе стасаат на сметката
на Динерс Клуб - ТТК БАНКА АД Скопје во Скопје. Доколку не биде измирена и втората фактура кон Динерс
Клуб - ТТК БАНКА АД Скопје, членството се сторнира, а долгот се подмирува по присилен пат.
чл. 15 Корисникот на картичката со потпишувањето на апликацијата се согласува да го плаќа надоместокот
на име провизија при подигање на готовина од банкомати и банкарски шалтери со Динерс Клуб - ТТК БАНКА
картичката. За висината на надоместокот на име провизија согласно став 1 на овој член, членот ќе биде
информиран усмено и писмено со добивањето на Динерс Клуб - ТТК БАНКА картичката, а дополнително
за сите измени ќе биде писмено информиран или на интернет страниците на Динерс Клуб и ТТК БАНКА
АД Скопје.
чл. 16 Доколку членот има забелешки или рекламации на добиената сметка, има право и обврска истото да
го направи во рок од 8 дена по писмен пат од последниот ден за плаќање на спорната фактура. По истекот
на рокот се смета дека добиената сметка е исправна.
чл. 17 Правното лице ИЗРЕЧНО СЕ СОГЛАСУВА и ја ОВЛАСТУВА ТТК БАНКА АД Скопје да има право
неотповикливо, на прв повик и безусловно, службено, без посебни судски постапки да изврши пренос
на парични средства од сите негови сметки во Банката - депонент, од моментот кога правното лице - член
ќе биде сторниран согласно правилата за сторнирање на ТТК БАНКА АД Скопје. Во недостиг на средства
за потполно извршување, членот е согласен да од носителот на платниот промет каде што правното лице
има сметка, преку единствениот регистар на иматели на сметки ги извести сите банки каде правното лице
- член во платниот промет има смтеки дека не смеат да вршат плаќања по налог на правното лице - член,
до потполно измирување на договорните обврски опишани во овој Договор, освен налози со кои се врши
пренос на средства на сметката на Динерс Клуб Интернационал МАК дооел Скопје.
Правното лице - член се обврзува да и достави на ТТК БАНКА АД Скопје потпишани 2 (два) бланко налози
ПП 30, а ТТК БАНКА АД Скопје се обврзува да доколку не ги употреби истите му ги врати на правното лице
- член. Ова овластување е неотповликливо.
чл. 18 Членот изречно се согласува, личните податоци дадени при аплицирањето и користењето на Динерс
Клуб - ТТК БАНКА картичката, да може да ги користи и пренесува во секое време за своите потреби, со цел
да спречи злоупотреба или да го наплати паричното побарување на членот. Членот изречно се согласува
ТТК БАНКА АД Скопје слободно да може да го пренесува неговиот долг за наплата на други физички или
правни лица.
чл. 19 Општите правила за зачленување и користење на Динерс Клуб - ТТК БАНКА картичката се составен дел
на Апликацијата и претставуваат составен дел на Договорот за користење на картичката. Со потпишување
на Апликацијата се смета дека членот ги прифаќа условите содржани во Општите правила.

www.diners.com.mk

чл. 1 Апликација за зачленување во Динерс Клуб - ТТК БАНКА АД Скопје, поднесува законски застапник
(директор/управител) на фирмата во знак на прифаќање на Општите правила за членство во Динерс
Клуб - ТТК БАНКА АД Скопје и преземање на обврските на фирмата околу трошоците направени со
деловната картичка. Во Апликацијата мора да биде назначено името и презимето како и функцијата
на членот во фирмата.

Diners Club
TTK Банка

фактурите кои не се платени во рокот на нивното доспевање, кој е наведен во самата фактура, се пресметува
законска затезна камата. Неплаќање на сметките во назначениот рок повлекува трошоци на опомена во
износ од 150,00 денари.

чл. 20 Во случај на спор надлежен е Основниот Суд Скопје 2 во Скопје.

www.ttk.com.mk

Општи правила за зачленување во Динерс Клуб
и упатство за користење на
Динерс Клуб - ТТК БАНКА деловната картичка

Централа Скопје 02 3236 400/401 · Центар Скопје 02 3296 110 · Тетовo 044 335 280
Битола 047 225 988 · Виница 033 363 244 · Гостивар 042 221 874 · Дебар 046 838 610
Кавадарци 043 400 285 · Кичево 045 228 620 · Кочани 033 277 766 · Куманово 031
438 660 · Охрид 046 231 895 · Радовиш 032 630 650 · Ростуше 042 479 005 · Струга
046 784 467 · Струмица 034 343 872 · Штип 032 385 001

Diners Club International - МАК дооел

Г.Т.Ц. Кеј 13 Ноември, кула 2/2, 1000 Скопје, Македонија,
тел: + 389 (02) 311 44 44; факс: + 389 (02) 312 90 75;
e-mail: info@diners.com.mk
www.diners.com.mk

ТТК БАНКА АД Скопје

ул. Народен Фронт 19а, 1000 Скопје
тел: 02 / 3236 400; факс 02 / 3236 444
e-mail: ttk@ttk.com.mk
www.ttk.com.mk

Деловна Kредитна Kартичка
Деловните картички се најсовремениот начин на плаќање и принцип на работа
на сопствениците на мали, средни и големи фирми, компании и институции.
Користењето на деловната картичка го поедноставува начинот на деловното
работење и, пред сè, штеди време.

Апликација за деловна картичка
Забелешка

Податоци за правното лице

Телефон			

Име на претпријатието

Група

Одобрил

Број на персонална Динерс Клуб картичка

Број на девизна сметка
Поштенски број и место
Одговорно лице за прием на сметки
Име и презиме

Даночен број

ЕУР

Факс

Назив и адреса на банката за девизно работење

Улица и број

Лимит

Мобилен телефон
Како корисник и солидарен обврзник на Динерс Клуб - ТТК
БАНКА картичката ги прифаќам општите правила за работа
со деловната картичката и се обврзувам дека ќе ги плаќам
трошоците направени со употреба на картичката доколку тоа не
го стори претпријатието
Потпис на корисникот

Телефон			

Улица и број

Факс

е-mail

Телефон			

Факс

Мобилен телефон
Сопственост
		

Јавно		
Мешовито

Приватно
Останато

Матичен број

Корисници за кои се бара издавање на Динерс Клуб - ТТК БАНКА
деловна картичка
Име и презиме
(не повеќе од 25 знаци вклучувајќи ги и празните места)

Надлежен суд

Работно место

Вид на дејност

ЕМБГ
Сопствен

Продажно место на Динерс Клуб

Закуп
Да

Број на персонална Динерс Клуб картичка
Не
Мобилен телефон

НАПОМЕНА: Ве молиме означете со X
Приложете копија од документација за регистрација
Финансиски податоци
Назив и адреса на деловната банка
Број на денарска сметка

Работно место
ЕМБГ

Датум на регистрација

Деловен простор

Име и презиме
(не повеќе од 25 знаци вклучувајќи ги и празните места)

Како корисник и солидарен обврзник на Динерс Клуб - ТТК БАНКА
картичката ги прифаќам општите правила за работа со деловната
картичка и се обврзувам дека ќе ги плаќам трошоците направени со
употреба на картичката доколку тоа не го стори претпријатието
Потпис на корисникот
Име и презиме
(не повеќе од 25 знаци вклучувајќи ги и празните места)

Број на персонална Динерс Клуб картичка
Мобилен телефон
Како корисник и солидарен обврзник на Динерс Клуб - ТТК
БАНКА картичката ги прифаќам општите правила за работа
со деловната картичката и се обврзувам дека ќе ги плаќам
трошоците направени со употреба на картичката доколку тоа не
го стори претпријатието
Потпис на корисникот
Претпријатието ги опфаќа правилата за членство во
Динерс Клуб - ТТК БАНКА и се обврзува да ги плати
трошоците направени со деловната картичка.
Име и презиме на Генералниот директор

Датум				

Печат

Потпис

Лице за контакт во банката
Работно место
ЕМБГ

СИТЕ НАВЕДЕНИ ПОДАТОЦИ СЕ СТРОГО ДОВЕРЛИВИ

