доверливо

Централна кооперативна банка АД Скопје
БАРАЊЕ
за издавање на кредитна картичка
Ве молиме, пополнете со печатни букви и X, каде што е потребно.

КРЕДИТНА КАРТИЧКА
/ве молиме, означете по една опција во секоја колона/

Visa Revolving
MasterCard Revolving
MasterCard Gold
Visa Business Credit /се издава само на правни лица/

лична

основна

стандардно издавање

деловна

дополнителна

итно издавање

MasterCard Business Card /се издава само на правни лица/
КРЕДИТЕН ЛИМИТ
/ве молиме, означете една опција/

прво одобрување

промена на кредитен лимит

Баран износ на кредитен лимит:__________________________________
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Име:

име на родител:

ЕМБГ:

презиме:
Место на раѓање:

Лична карта бр.
Семејна состојба*

Државјанство*:

Издадена од:
 женет/мажена

Важност до:

 неженет/немажена

 разведен

ЕМБГ на сопруг/а*:

Име и презиме на сопруг/а*:

 друго
Број на деца под 18 год:

АДРЕСА ПО Л.К.: улица и број.............................................................................................................................П.број.............. град..................................
АДРЕС НА ЖИВЕЕЊЕ: улица и број...................................................................................................................П.број.............. град..................................
Домашен тел. ....................... Мобилен тел. ................................. E-mail: .............................................................................................................................
КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ
Користење на други кредитни картички и дозволени пречекорувања:
Банка издавач:................................................................ Рок на важност:.........................Вид на картичка:............................Кредитен лимит.........................
Банка издавач:................................................................ Рок на важност:........................ Вид на картичка:...........................Кредитен лимит..........................
Банка издавач:................................................................ Рок на важност:........................ Вид на картичка:...........................Кредитен лимит..........................
Користење на други кредити:
Вид...........................................Банка.............................................. Месечен ануитет/рата................................Краен рок на кредитот.....................................
Вид...........................................Банка.............................................. Месечен ануитет/рата................................Краен рок на кредитот.....................................
Вид...........................................Банка.............................................. Месечен ануитет/рата................................Краен рок на кредитот.....................................
Имотна состојба*
Живеам во:

 сопствено живеалиште

Друга недвижна сопственост:  Стан

Куќа

 под наем
 Викендица  Земјиште

 со родители/роднини
 друго ...........................................

 друго............................................
% на сопственост......................

Адреса: улица и број: .................................................................................................................................................. П.број............. град...................................
Сопственост на автомобил? тип: .................................... Модел: ........................................ Регистар. број: .................................... Год. на произв.:..............
МЕСТО НА РАБОТА
Образование: EEEEEEEEEEEEПрофесија*........................................................ Работно место:.........................................................................
Име на правното лице: ........................................................................................... ................................................................................ ...................................
Адреса на правното лице: улица и број: .................................................................................................................... П.број.............. град..............................
Службен тел. .................................. E-mail: .............................................................................................................................Работен стаж: ...........................
Претходно место на работа: Име на правното лице: ........................................................................................... ................................................................
Работен стаж: .................................................................................................. Вкупен работен стаж: ...................................................................................

Нето месечен приход на корисникот (мкд)............................................... Нето месечен приход на сопруг/а: (мкд) .........................................................
Дополнителни месечни приходи (мкд).................................... остварени од .......................................................................................................................

доверливо
ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ /се пополнува само при издавање на деловна кредитна картичка/
Име на правното лице:...........................................................................................Матичен број:................................. Даночен број:........................................
Адреса на правното лице: улица и број: .................................................................................................................... П.број.............. град..............................
Службен тел./факс ......................................./....................................... E-mail: ...........................................................................................................................
Име и презиме на овластено лице:...............................................................................................ЕМБГ:.................................Лична карта бр...........................
Службен тел./факс ......................................./....................................... E-mail: ...........................................................................................................................
МЕСЕЧНИОТ ИЗВОД ЗА ТРАНСАКЦИИТЕ ЌЕ ГО ПРИМАМ:
Во Централна Кооперативна Банка АД Скопје, на мое барање
По пошта на наведената адреса
По пошта на сл.адреса: улица и број: .................................................................................................................... П.број.............. град.............................
По електронска пошта на сл.е-mail адреса: ......................................................................................................................... EEEEE..............................
СМС ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТРАНСАКЦИИ
Да, на мобилен тел за СМС известување ........................................................................
Не ЌЕ ГО ПРИМАМ:
ИМЕ ВРЗ КАРТИЧКАТА
Име и презиме на корисник на картичка на латиница /не повеќе од 19 симболи, вклучително и празните места/:

Име на правното лице на латиница /не повеќе од 19 симболи, вклучително и празните места/:

ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИК НА ОСНОВНА КАРТИЧКА
Име:

/се пополнува само при издавање на Дополнителна картичка/

име на родител:

ЕМБГ:

презиме:
Број на основна картичка:

* означените полиња не се задолжителни
Употреба на лични податоци за цели на директен маркетинг
Со пополнување на барањето потврдувам дека:
□ Согласен/на сум моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката;
□ Не сум согласен/на моите лични податоци наведени во ова барање да бидат користени во иднина за какви било промотивни цели и подобрување на услугите на Банката.

Изјава од корисник на картичка

Изјава од овластено лице на правното лице/се пополнува само при
издавање на деловна кредитна картичка/:

Изјавувам дека:
- сум запознаен со Општите услови за издавање и користење на кредитна
платежна картичка со револвинг кредит на Централна кооперативна банка
АД Скопје, трошоците и каматите кои се директно поврзани за користењето
на лимитот на кредитната картичка, како и со содржината и условите на
договорот пред склучување на истиот. Истите ги прифаќам и согласен сум
да се уредат правата и обврските помеѓу мене и Банката;
- се обврзувам за прифаќање на сите трансакции направени со
картичката;
- сум согласен Банката да издаде дополнителна картичка на име на
барателот, чии податоци се точни. Користењето на дополнителната
картичка подлежи на условите и правилата важечки за основната картичка
содржани во Договорот и општите услови, за што ја давам мојата
согласност;
- сите наведените 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 и верификација за утврдување на мојата кредитоспособност, како
и да ги ажурира моите податоци во системот.
- сум информиран 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.

Изјавувам дека:
- сме запознаени со Општите услови за издавање и користење на кредитна
платежна картичка со револвинг кредит на Централна кооперативна банка АД
Скопје, трошоците и каматите кои се директно поврзани за користењето на
лимитот на кредитната картичка, како и со содржината и условите на
договорот пред склучување на истиот. Истите ги прифаќаме и согласни сме да
се уредат правата и обврските помеѓу нас и Банката;
- се обврзувам за прифаќање на сите трансакции направени со картичката
поврзана со сметката на правното лице;
- сме согласни Банката да издаде дополнителна картичка на име на
корисникот, чии податоци се точни. Користењето на дополнителната картичка
подлежи на условите и правилата важечки за основната картичка содржани во
Договорот и општите услови, за што ја даваме нашата согласност;
- сите наведените податоци се точни и дека ќе ја информираме Банката за
секоја промена на податоците;
- банката може да ги користи личните податоци со цел да врши проверка и
верификација за утврдување на кредитоспособноста, како и да ги ажурира
податоците во системот.
- информирани сме и согласни дека Банката ќе ги користи личните податоци
согласно законските прописи, како и за нашето право во секој момент да ја
повлечеме согласноста за користење на личните податоци од страна на
Банката или третите лица, со поднесување на писмено барање на шалтерите
на Банката.

Дата: ..............................

Дата: ..............................

Потпис: ............................................

Потпис: .........................................
(м.п.)

Име и презиме:
....................................................................................................
/своерачно/
Потпис: ............................................

Име и презиме:
....................................................................................................
/своерачно/

Име и презиме на дополнителен корисник:
....................................................................................................
/своерачно/

Пополнува Банката:
Експозитура: ...........................................................................

Дата:...................

Барањето го примил: .............................................................................................. Потпис: ...............................................

доверливо

ИЗЈАВА ЗА ПОВРЗАНОСТ
За Физички Лица

За Правни лица

Од _________________________________________
(име и презиме на клиентот)

Од _____________________________________

____________________________________________
(матичен број на клиентот)

_________________________________________

(назив на правното лице )

(матичен број на правното лице)

_________________________________________
(даночен број на правното лице)

На ден ____________ ја потпишувам оваа Изјава за поврзаност како Прилог на барање за кредитен
производ (кредит, дозволено пречекорување на сметка, кредитна картичка и слично).
1. Со оваа изјава потпишувам дека имам поврзаност со следните лица:
(прашање бр. 1 треба да се одговори од страна на клиент ако е ПРАВНО или ФИЗИЧКО ЛИЦЕ)
-акционер (само ако е правно лице) кој директно или индиректно поседува повеќе од 5 % од акциите со
право на управување со банката:
име (правно лице)

матичен број (правно лице)

седиште, адреса, град

даночен број (за правни лица)

2. Со оваа изјава ја потврдувам мојата поврзаност по основ на:
(прашање бр. 2 треба да се одговори од страна на клиент ако е ПРАВНО или ФИЗИЧКО ЛИЦЕ)
- учествување во управувањето во следните правни лица :

име (правно лице)

матичен број (правно лице)

седиште, адреса, град

даночен број (за правни лица)

-учествување во управувањето на субјект кој остварува значителен интерес во друг субјект, во кој
банката исто така остварува значителен интерес а тоа е правното лице:
име (правно лице)

матичен број (правно лице)

седиште, адреса, град

даночен број (за правни лица)

3.Во нашето управување учествуваат следните правни лица со над 20% учество:
(прашање бр. 3 треба да се одговори од страна на клиент ако е ПРАВНО ЛИЦЕ)
име (правно лице)

матичен број (правно лице)

седиште, адреса, град

даночен број (за правни лица)

-ако во исто време тие лица (лицата, кои учествуваат со над 20% во нашето управување), учествуваат со
над 20% и во следново претпријатие (друштво):
име (правно лице)

матичен број (правно лице)

седиште, адреса, град

даночен број (за правни лица)

4. Ние поседуваме над 20% од акции или удели со право на глас во следното претпријатие (друштво):
(прашање бр. 4 треба да се одговори од страна на клиент ако е ПРАВНО ЛИЦЕ)
име (правно лице)

матичен број (правно лице)

седиште, адреса, град

даночен број (за правни лица)

5. Изјавувам дека јас поседувам акции над 20% со право на глас или учествувам во управувањето во
следното правно лице:
(прашање бр. 5 треба да се одговори од страна на клиент ако е ФИЗИЧКО ЛИЦЕ)
име (правно лице)

матичен број (правно лице)

седиште, адреса, град

даночен број (за правни лица)

6. Роднинска поврзаност (брачен другар/лице со кое е во вонбрачна заедница/дете или посвоено дете
полнолетно/родител или лице под старателство на друго физичко лице
- ..............................................
- ..............................................
- ..............................................
7. Деловно техничка поврзаност (се внесуваат лица кои претставуваат деловен и финансиски единствен
ризик, лица кои со својот имот се јавуваат како заложни должници по кредитна изложеност на
кредитобарателот)*
име (правно лице)

матичен број (правно лице)

седиште, адреса, град

даночен број (за правни лица)

* се однесува на:
- најмалку 50% од побарувањата или обврските на едно лице во последните 12 (дванаесет) месеци, произлегуваат од
трансакции со друго лице,
- изложеноста одобрена од едно лице (должник) е целосно или делумно гарантирана од друго лице или дадена друга форма на
обезбедување од друго лице-давател на обезбедувањето, а изложеноста е во износ којшто би предизвикал финансиски
проблеми кај давателот на обезбедувањето, доколку дојде до активирање на обезбедувањето,
- значаен дел од производите/услугите на едно правно лице се купуваат од друго правно лице, при што на пазарот не може
лесно да се најде друг купувач за тие производи/услуги,
- постои голема веројатност дека стечајот или ликвидацијата на едното правно лице ќе прдизвика финансиски проблеми кај
другото правно лице или би предизвикало стечај или ликвидација на другото правно лице или
- две или повеќе лица имаат заеднички извор на финансирање и/или отплата на обврските, при што во случај на недостапност на
тој извор не може лесно да се најде друг извор на средства.

Пополнувањето на сите точки од изјавата се задолжителни, но не сносат понатамошни последици.
Пред потпишување на оваа изјава познато ми/ни е дека доставувањето на невистинити податоци носи одговорност
согласно законската регулатива.
Согласен сум со правото на Банката да ги користи моите лични податоци (вклучувајќи го и ЕМБГ) и истите да
бидат регистрирани, зачувани и обработени согласно законските прописи.
Јас долупотпишаниот изјавувам дека пополнувањето на оваа изјава го сторив доброволно без ничија присила и
одговорноста за дадените податоци ја сносам лично согласно со законот за заштита на лични податоци.

Потпис на клиентот
__________________________
Место и датум на потпишување на изјавата
__________________________

доверливо

Централна кооперативна банка АД Скопје
ПОЛНОМОШНО – ОВЛАСТУВАЊЕ
за повлекување на средства од трансакциска сметка

Број на трансакциска сметка __________________________
Назив на правното лице ______________________________________________________
Даночен број ____________________________, Матичен број _______________________
Ја овластувам Банката, во име и за сметка на правното лице, од средствата на
наведената трансакциска сметка, да врши плаќање за:
Oснов-цел на дознака: подмирување на обврски по кредитна картичка

Вид на картичка:

□ Visa Business Credit кредитна картичка
□ MasterCard Business Card кредитна картичка

Износ за плаќање: □ Достасаниот износ согласно месечниот извод
□ Целиот потрошен износ (100%) согласно месечниот извод
Банката ќе jа реализира трансакцијата првиот работен ден по издавањето на месечниот
извод.
Сопственикот на сметката се обврзува дека на наведениот датум на префрлање на
паричните средства ќе има доволно средства за подмирување на наведената обврска.
Банката ќе ја врши наплатата на налогот во рамки на расположивите парични средства на
трансакциската сметка.
Доколку на денот на реализирање на налогот, на трансакциската сметка нема доволно
расположиви парични средства за плаќање на обврската, Банката го задржува правото за
реализација на трансакцијата за наплата на побарувањата на сметката на кредитната
картичка во наредниот период.
За сите промени поврзани со плаќањето на овој налог, навремено ќе ја известам Банката.
Банката се обврзува уредно да ги врши трансакциите по ова полношно налог, на товар на
средствата на сопственикот на сметката.
Ова полномошно е во важност до денот на целосно подмирување на обврските по по
Договорот за издавање и користење на кредитна картичка и одобрување на револвинг
кредитен лимит, односно до негово отповикување од страна на Банката.

Правно лице

(име и презиме на овластено лице)

Датум, __________________година

(м.п.)

(своерачен потпис)

доверливо

МЕНИЧНА ИЗЈАВА

При склучување на Договор бр. ____________ за издавање и користење на кредитна
картичка и одобрување на револвинг кредитен лимит, а пред подигање на картичката/ите,
согласно одредбите од Договорот, на Централна кооперативна банка АД Скопје и предавам
меница потпишана од:
Назив на правно лице: _________________________________________________________
Овластено лице: ______________________________________________________________
(име и презиме)
Авалист: _____________________________________________________________________
(име и презиме)
Авалист: _____________________________________________________________________
(име и презиме)
Согласни сме:

Централна кооперативна банка АД Скопје да ја пополни дадената меница на меничен
износ до висината на достасаните, а неплатени обврски врз основа на горенаведениот
Договорот за кредитни картички, заедно со износот на неплатени камати, како и сите трошоци
и надоместоци кои произлегуваат од Договорот.

Централна кооперативна банка АД Скопје да ги пополни и сите други составни делови
на меницата, кои сега се непотполнети, а потоа меницата да ја употреби за наплата на
достасаните обврски врз основа на горенаведениот Договорот за кредитни картички кои нема
да се платат во рокот предвиден во Договорот. Меницата достасува за наплата во рок кој ќе
го определи Банката.

Централна кооперативна банка АД Скопје е должна да ја врати на барање,
меницата/ите кои нема да ги употреби за горенаведените намени, по измирување на сите
обврски од горенаведениот за издавање и користење на кредитна картичка и одобрување на
револвинг кредитен лимит.
ПРИЛОГ:_______________________

Правно лице

(бланко потпишани меници)
(име и презиме на овластено лице)

(м.п.)

(своерачен потпис)

Авалисти
(своерачен потпис)

(своерачен потпис)

Датум, __________________година

