Централна кооперативна банка АД Скопје
Доверливо

*ИД на клиентот

*Експозитура

БАРАЊЕ
за користење на системот за Електронско банкарство
во Централна кооперативна банка АД Скопје
Податоци за Барателот– ФИЗИЧКО лице:
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Изјава на сопственикот - барателот
ИЗЈАВА: Со полна материјална и кривична одговорност изјавувам за точноста и вистинитоста на наведените податоци, се обврзувам за
навремено доставување на промена на истите, 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. Податоците содржани во ова Барање се од доверлив карактер и истите
треба да се чуваат како деловна тајна согласно одредбите од Законот за банки (Сл.весник на РМ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13 15/15 и 153/15).
Истите може да се користат исклучиво за потребите на Банката и во случаи предвидени со закон.
Изјавувам/е дека сум/сме информиран/и и согласен/ни 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.
Истовремено изјавувам дека сум свесен и согласен за прифаќање на ризикот од употреба на дигиталниот сертификат од неовластени лица, со сите
последици.

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.

___________________________________
(име и презиме)

___________________________________
(ЕМБГ)

________________________________
Потпис на сопственикот-барателот

Пополнува Банката
Подносителот на барањето:
 Ги исполнува условите за користење на ЕБ

__________________

_____________

(место и дата на прием)

(дата на важност од)



Не ги исполнува условите за користење на ЕБ

__________________________________
(печат и потпис на овластен работник на Банката)

