Централна кооперативна банка АД Скопје

Доверливо

БАРАЊЕ ЗА ПРЕКИН НА ПРИСТАП ДО СИСТЕМОТ НА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО
НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ
Референтен број

Експозитура

(пополнува банката)

(пополнува банката)

Податоци за клиентот/корисникот
(пополнува клиентот)

Назив на фирма
Матичен број на фирма
Име и Презиме на корисник
ЕМБГ на корисник
Број на ЛК/Пасош на корисник
Број на мобилен телефон
Корисничко име (username)
E-mail
Тип на корисник
(изберете еден тип на корисник)

1.-Сопственик - со права за внес и потпишување на налози
2.-Законски застапник - со права за внес и потпишување на налози
3.-Корисник - со права за внес и потпишување на налози
4.-Корисник - со права за внес на налози и увид на состојби по сметки
5.-Корисник - со права само да внесува налози

Со ова го потврдувам барањето за
Промени/деактивирања
(пополнува клиентот и го означува кој систем го откажува, со да или не)

Регистрација за CCB Online
Откажување на регистрација
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/е за точноста и вистинитоста на наведените податоци.
Со потпишување на ова барање потврдувам/е дека сум/сме запознаен/и дека целата историја на трансакции преку овој канал на
услуга и користењето на овој канал на услуга повеќе нема да е достапен.
Се согласувам/е дека Договорот за користење на системот за електронско банкарство ќе биде раскинат откако ќе бидат откажани
сите корисници за наведеното правно лице и ќе бидат наплатени сите провизии поврзани со користењето на системот за
електронско банкарство предевидени со Тарифата на Банката.
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/е дека сум/сме информиран/и и согласен/ни Банката да ги користи податоците согласно законските прописи, и интерните
акти на Банката за заштита на податоци и сигурноста на информативниот систем, 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.
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 на
овластено/и лице/а)

