Централна кооперативна банка АД Скопје

Доверливо

БАРАЊЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ/ПРОМЕНА НА ПРАВА ИЛИ ЛИМИТИ ЗА СИСТЕМОТ НА ЕЛЕКТРОНСКО
БАНКАРСТВО НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ
Референтен број
Експозитура
(пополнува банката)

(пополнува банката)

Податоци за клиентот/корисникот
(пополнува клиентот)

Име и Презиме на корисник
ЕМБГ на корисник
Број на ЛК/Пасош на корисник
Број на мобилен телефон
Корисничко име (username)
E-mail
Со ова го потврдувам моето барање за
Промени/активирања
(пополнува клиентот и/или означува со да или не)

Нов број на мобилен тел. ( 3897...)
Регистрација за CCB Online

1-USB-токен;

2-USB-флеш;

3-CD

(изберете медиум за превземање на сертификатот)

Регистрација за CCB Mobile
Потврда на промени преку СМС
Откажување на регистрација

* Клиент кој ќе се определи да ја користи функционалноста за потврда на промени преку СМС ќе има можност преку системот CCBOnline да врши
промени на одредени права/лимити без да доаѓа во Банката, а извршените промени ќе ги потврдува со внес на СМС код добиен на мобилниот
телефон.

Ограничувања

(клиентот ги определува лимитите до кои ќе може да врши плаќања преку CCBMobile)

Лимит за претходно дефинирани налогoпримачи и плаќања кон буџет преку CCB Mobile
Лимит за останати налогопримачи за плаќања преку CCB Mobile

МКД __________________
МКД___________________

*Вака поставените лимити клиентот има можност во секое време самиот да ги промени преку CCBOnline или намали преку CCBMobile

Сметки
(пополнува клиентот и/или означува со да или не)
Име на клиент

Број на сметка

Опис
Активиран
(вид сметка) CCBOnline

CCBOnline
само инфо

Активиран
CCBMobile

CCBMobile
само инфо

Мобилен уред
(пополнува Банката по доставено барање од мобилниот уред кој се регистрира)
Дата и време на
Оперативен
Уред
регистрација
систем

Код за
регистрација

Статус

Опис
(вид на картичка)

Дозволи за
CCBMobile

Картички
(пополнува клиентот)
Број на картичка

Тип на картичка

Статус

Примачи
(пополнува клиентот и/или означува со да или не)
Број на сметка

Име на Налогопримач

Опис
(вид на сметка)

Трансфери во
МКД интерни и
за други банки

*Освен наведените, клиентот може да додава корисници-налогопримачи преку CCBOnline или CCBMobile

Девиз. дознаки
за други банки и
странство

Активна
CCBOnline

Активна
CCBMobile

Овој формулар е дел од Договорот за користење на системот за Електронско банкарство
склучен помеѓу Банката и Корисникот.
ИЗЈАВА: Со полна материјална и кривична одговорност изјавувам за точноста и вистинитоста на наведените податоци, се
обврзувам за навремено доставување на промена на истите, сум запознаен/а и ги прифаќам Општите услови за користење на
системот на Електронско банкарство на Централна кооперативна банка АД Скопје и сносам полна материјална и кривична
одговорност со сите последици за податоците и трансакциите извршени преку сметките наведени во ова Барање, доставени од
моја страна или од страна на ополномоштените лица.
Доколку се определам за користење на CCBOnline, со потпишување на ова Барање, ја овластувам Банката во мое име и за моја
сметка да изготви дигитален сертификат за користење на системот CCBOnline, истиот да го постави на USB токен, или USB, или
CD, и да ми го достави преку експозитурата на Банката каде е поднесено ова барање.
Со потпишување на ова барање се согласувам сите операции преку системот за Електронско банкарство да се извршуваат
согласно правилата на банката, при што издадениот дигитален сертификат за сигурен пристап до системот претставува
електронски потпис и служи за идентификација при извршување на операција од мене или од ополномоштеното лице, при што
има исто значење на сила и доказ како своерачниот потпис.
Сносам полна материјална и кривична одговорност за дадените од моја страна права и лимити за ополномоштените лица за
користење на системот за Електронско банкарство.
Истовремено изјавувам дека сум свесен и согласен/а за прифаќање на ризикот, од употреба на дигиталниот сертификат од
неовластени лица, повредата од моја страна на тајноста на лозинката и 6 (шест) цифрениот пин код, со сите последици.
Податоците содржани во ова Барање се од доверлив карактер и истите треба да се чуваат како деловна тајна согласно одредбите
од Законот за банките.
Изјавувам дека сум информиран/а и согласен/а Банката да ги користи податоците согласно законските прописи, како и за правото
во секое време да биде повлечена согласноста за користење на податоците од страна на Банката или трети лица, со
поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката.
Со потпишување на ова Барање, ја овластувам Банката и и давам неотповиклив налог да ги наплати надоместоците и трошоците
за извршените операции и за користењето на системот за електронско банкарство, како и за изработка на дигиталниот
сертификат поставен на USB, на товар на средствата од моите сметки отворени во Банката.
Лични податоци за цели на директен маркетинг
Со пополнување на Барањето потврдувам/е дека:
□ Согласен/на сум податоците да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката;
□ Не сум согласен/на податоците наведени во ова барање да бидат користени во иднина за какви било промотивни цели и
подобрување на услугите на Банката.
Централна кооперативна банка АД Скопје
Регистрацијата е извршена од:

Корисник

(Име Презиме на вработен и потпис)

______________________________________
Датум _____________________ година

___________________________
(Име Презиме и потпис)

