
 
 

БАРАЊЕ - НАЛОГ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА КОН НЕРЕЗИДЕНТ 
 

1.Гаранцијата се издава: 
    (Назив и адреса) 
 

а) Директно на корисникот 
                 

 
 

б) Преку Странска Банка (SWIFT) 
                   

2.Корисник - странски партнер: 
   (Назив и адреса) 

                  

3. Износ на гаранцијата                   

 4.Вид на гаранцијата 
        
    Платежна     Тендерска     Авансна     Чинидбена      ________________ 

5.Конфирмација од странска банка      Потребна          Не е потребна 

6.Основ: 
(Договор, Про-фактура, ,,,) 

                  

7.Предмет на ангажманот                   
8.Рок на плаќање на обврската                   
9.Краен рок на испорака                   
10.Рок на важност на гаранцијата                   
11.Банкарските трошоци:  
 

 На ЦКБ АД, СКОПЈЕ                                        - се за сметка на:      корисникот               налогодавачот 
 

 На Посредничките Банки                                  - се за сметка на:       корисникот               налогодавачот 
 

 На Банката на Корисникот                                - се за сметка на:       корисникот               налогодавачот 
 

(Ако било кои од наведените трошоци се одбиени од Корисникот, овластени сте да не задолжите за нивниот износ) 
12.Гаранцијата се протестира на                          а) Неплатена Фактура во ____  оригинал(и) / ____ копи-ја(и)                   

       писмено барање на Корисникот                      б) ______  Товарен лист _____ оригинал(и) /  ____ копи-ја(и) 
       со презентација на следните документи:                     заверен од  __________  при ______________ 
                                                                                       в) Коносман      цел сет       непренослива копија 
                                                                                      г) Мултимодален транспортен документ   цел сет     непренослива копија  
                                                                                             д) /друго/  ______________________________________ 

 

13.Обезбедување на обврските на Банката: 
Девизи од девизен прилив/сметка (износ):                   
Купени девизи на девизен пазар (износ):                   
Девизен депозит (износ):                   
Денарски депозит (износ):                   
Рамковен кредитен лимит(хипотека):                   
Меница на Налогодавачот (со овластување):                   
Меница на Сопственикот (со овластување):                   
Налози за плаќање:                   
Пристапување на долг:                   
Друго:                   

    
14. За износ на гаранцијата:            Нема да се бара намалување по извршените наши плаќања,  
                                                                  туку само за износите платени од ЦКБ АД, СКОПЈЕ 

                             Ќе се намалува со секое плаќање по Гаранцијата (Наше и од Банката) 

   
Ве овластуваме во наше име и за наша сметка да ги пополните и потпишете сите потребни формулари и документи и да 
наплатите провизија согласно вашите процедури за работа со документарно работење. 
Скопје, _____________ година.       

______________________________________________________ 
                                                                 Име и Презиме на овластен потписник и печат на барателот 

 

 
  _________________________________________________ 

Назив на Барател-Клиент 
 

        _________________________________________________ 
Адреса 

 

        _________________________________________________ 
       Контакт лице               Телефон                      Факс                   

 До: ЦКБ АД СКОПЈЕ 
н/в: Документарно работење 
тел:    02/3249 300 
факс: 02/3249 303 
E-mail: info@ccbank.mk 
web: www.ccbank.mk 
SWIFT BIC: CECBMK22 
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