БАРАЊЕ
ЗА ОТВОРАЊЕ ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА
на физичко лице
Молам ТТК Банка АД Скопје да ми отвори □ денарска □ девизна сметка на физичко лице - резидент:
Име, Име на родител и
Презиме

ЕМБГ

Адреса на живеење

Број на моб. тел.

Вработен(а) во
Работна позиција
ЕМБГ (на овластено
лице)

Овластено лице
(доколку има )
Број на лична карта
или пасош

ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ НА КЛИЕНТОТ
Адреса за
Е-маил
контакт
Бр, на тел. Факс или мобилен телефон
Адреса за писмени известувања поврзани со користење трансакциска сметка и други производи и
услуги на банката во согласност со договорни одредби и законски начини и рокови на известување:
□ по пошта на следната адреса ________________________________
□ на е-маил адреса __________________________________
Во прилог на ова барање ви доставуваме:
1. За сопственикот на сметка: важечка лична карта.
2. За лицата овластени за работа со сметкaтa:
(а) важечка лична карта или пасош, и
(б) писмено овластување потпишано од сопственикот на сметката.
Потребните документи се доставуваат во оригинал или фотокопија заверена кај овластено лице
нотар.

Датум:____________ Место:_________________ Потпис на барателот:_____________________
Со овој потпис потврдувам дека: 1. Податоците наведени во барањето се вистинити и при промената
на податоците благовремено ќе ја известам Банката, 2. Во целост ја прифаќам содржината и се
обврзувам дека ќе ги почитувам Општите услови за денарски / девизни трансакциски сметки на
физички лица - резиденти, 3. Банката може да ги обработува моите податоци согласно законските
прописи за заштита на личните податоци (вклучувајќи го и ЕМБГ) и интерните акти на Банката за
обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци, 4. Банката може да ги
обработува моите лични податоци со цел да врши проверка и верификација за утврдување на мојата
кредитоспособност, за ажурирање на моите податоци во системот, да ги отстапи на трети лица врз
основа на склучен договор со Банката во согласност со моето писмено произнесување.

ПОПОЛНУВА БАНКАТА:
Датум:______________Место:______________Потпис на овластено лице:________________________

