Централна кооперативна банка АД Скопје
Експозитура

Доверливо

Број на сметка (IBAN)

БАРАЊЕ
за отворање, промени и затворање банкарска сметка
на клиент – физичко лице

□ Резидент □ Нерезидент

Податоци за клиентот – физичко лице

Име и презиме ___________________________________________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________________ Место_____________________
ЕМБГ__________________________________
__________________

Лична

карта

бр.

__________________________Телефон:

Вработен во ______________________________________________________________________________________________

Клиентот бара
Вид на активност
Отворање

Промени

Затворање

Вид на сметка
Трансакциска денарска

Трансакциска девизна

Депозитна сметка

Дневните изводи ќе се подигаат на шалтер во експозитура _______________________________________________________
Дневните изводи да се доставуваат на е-маил _________________________________________________________________

Потребна документација
Врз основа на Упатството за начинот и постапката за отворање и затворање сметки на учесниците во платниот промет кон Барањето се
приложува следната документација:
1.
2.
3.

Фотокопија од лична карта или патна исправа (оригинал доставен на увид);
Фотокопија од лична исправа на овластениот потписник - ополномоштеник;
Друго; _________________________________________________________________________________________________________

ПРИЈАВА за овластени потписници
Со паричните средства на наведената банкарска сметка ќе располага/-ат лицето/лицата овластено - овластени за
полноважно потпишување на начин потпишан на овој образец:

1. Податоци за овластениот потписник - сопственик
Овластен потписник ______________________________________________

2. Податоци за овластениот потписник - ополномоштеник

(ќе потпишува)

Овластен потписник ______________________________________________

ЕМБГ _________________________________ Лична карта бр.________________________

(ќе потпишува)

Адреса ___________________________________________________________________ Место _______________________________________

ИЗЈАВА:
За точноста и вистинитоста на дадените податоци по ова барање и приложените документи, како и неблаговремена пријава на промените на тие
податоци, сносам полна одговорност за сите последици. Податоците се од доверлив карактер и истите треба да се чуваат како деловна тајна
согласно со одредбите од Законот за банки („Сл.весник на РМ“ бр. 67/2007;90/2009;67/2010;26/2013;15/2015;153/2015). Истите може да се користат
исклучиво за потребите на Банката и во случаи предвидени со закон.
Изјавувам дека сум информиран и согласен Банката да ги користи моите лични податоци согласно со законските прописи, како и за моето право во
секое време да ја повлечам согласноста за користење на моите лични податоци од страна на Банката или трети лица, со поднесување писмено
барање на шалтерите на Банката.

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 за 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;

___________________________
(место и датум)

________________________________
( потпис на сопственикот - барателот)

Пополнува Банката
По извршениот увид во приложените документи, организацискиот дел на Банката утврди дека подносителот на барањето :
Ги исполнува
Не ги исполнува
условите за отворање банкарска сметка во Централна кооперативна банка АД Скопје.

___________________________
(место и датум)

_________________________________
(печат и потпис на овластен работник на Банката)

