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БАРАЊЕ 

за шестмесечно одложување на обврските по кредитни изложености 

Напомена: Барањето  се смета за валидно примено, само доколку е поднесено  во Банката 

најдоцна  до 21.09.2020 година, заедно со пропратната документација. 

Ве молиме, пополнете  со печатни букви,со х или  со √ 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Име: Презиме: ЕМБГ: 

Бр. на ЛК: Телефон за контакт: e-mail: 
 

БАРАМ ДА СЕ ИЗВРШИ ОДЛОЖУВАЊЕ НА ОТПЛАТАТА НА СЛЕДНИТЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ: 

Кредит реф:  

Кредит реф:  

Кредит реф:  

Кредит реф:  

Кредитна картичка/и:  

Дозволено пречекорување:  

Запознаен сум дека: Отплатата на долгот по кредитната изложеност (главница и камата) се одложува 
за период од шест месеци, но не подоцна од 31.03.2021 година. Целиот остаток на долгот, вклучувајќи 
ја во него и неплатената главница од грејс периодот,  ќе се отплаќа согласно нов план за отплата, при 
што првично договорениот рок на кредитот ќе биде продолжен за 6 месеци. Одложените камати за 
период од шест месеци ќе се отплатат одеднаш, по истекот на рокот на одложувањето  

ПРИЧИНИ ЗА БАРАНОТО ОДЛОЖУВАЊЕ НА ОТПЛАТИТЕ НА ДОЛГОТ 

Се соочувам со постоечки потешкотии во отплатата на обврските поради следните причини: 

1. Престанок на работен однос на 
кредитокорисникот, неговиот брачен другар 
и/или кокредитокорисникот,  по 31.03.2020 
година 

2. Намалување на платата за  повеќе од 10%, на 
кредитокорисникот, неговиот брачен другар и/или 
кокредитокорисникот,  по 31.03.2020 година; 

 

3. Потешкотии при отплатата за обврските 
спрема Банката, настанати поради вонредни 
медицински лични/семејни трошоци настанати 
како последица на COVID 19 кај  
кредитокорисникот, неговиот брачен другар 
и/или кокредитокорисникот,  по 31.03.2020 
година; 
 

4. Други постоечки потешкотии директно или 
индиректно поврзани со COVID 19 кризата, кои 
треба да се опишат и соодветно да се 
документираат со докази. 

 

 

Приложени документи: 

1.__________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 
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ИЗЈАВА 

Со потпишување на овој документ изјавувам дека потешкотиите при отплатата на долговите со кои 

се соочувам,  се резултат на воведените мерки поврзани со пандемијата на COVID 19. Запознат 

сум дека изјавување и поднесување на неточни податоци, повлекува казнена одговорност.  

Кредитокорисник:________________________________   дата _______   потпис ______________ 

 
 

СОГЛАСНОСТ за користење лични податоци: 
Изјавувам дека сите наведени податоци се точни и дека ќе ја информирам Банката за секоја 
промена на податоците; Банката може да ги користи моите лични податоци со цел да врши 
проверка за утврдување на мојата кредитоспособност, како и да ги ажурира моите податоци во 
системот и истите да ги користи за промотивни цели, рекламен материјал и други известувања, за 
сите производи и услуги на Банката; Информиран сум и согласен дека Банката ќе ги користи 
моите лични податоци согласно законските прописи, како и за моето право во секој момент да ја 
повлечам согласноста за користење на моите лични податоци од страна на Банката или третите 
лица, со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката; 
 

Дата:_____________ Потпис:______________________ 

 
СОГЛАСНОСТ за доставување извештаи и користење на податоци од МКБ: 
Давам согласност на  Централна кооперативна банка АД Скопје ( Корисник на податоци) да добие 
извештај за фактичката состојба на моите обврски, исклучиво за горенаведената цел и за 
времетраењето на истата. Видот на  користените извештаи: Минимален извештај, Извештај за 
пристигнати ненаплатени обврски, Основен извештај, Детален извештај за обврска, Збирен 
извештај, Мониторинг извешта го одредува банката. Запознат/a сум дека: 1.МКБ може да подготви 
и достави извештај на Корисникот на податоци само со моја претходна писмена согласност. 
2.Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и 
целосноста на кој било податок содржан во извештајот. 3. МКБ не сноси одговорност заради 
податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност преземена од 
Корисникот на податоците спрема мене, заснована целосно или делумно на извештајот, освен во 
случај на доставување на лажни информации со цел да ми наштети мене или на давателот на 
податоци или на корисникот на податоци..4. МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 
години од исплата на обврската или затворање на сметката.5. Имам право со писмена изјава да ја 
повлечам оваа согласност. 
 

Дата:_____________ Потпис:______________________ 

 

 

 

СЛУЖБЕНА ИНФОРМАЦИЈА 

Вработен кој го примил барањето: ______________________________________________________ 

Дата ____________ Потпис _______________  


