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Централна кооперативна банка АД Скопје 
Доверливо 

Експозитура _____________  
Број на сметка _________________ 

 
 

Б А Р А Њ Е   
за отворање, промени и затворање на банкарска сметка 

на клиент – Физичко лице 
 
 
Податоци за Клиентот – физичко лице  
□ Резидент □ Нерезидент 
 
Име и Презиме  
______________________________________________________
______________________________________________________ 
Адреса 
______________________________________________________
_____________________________________________________ 
Место 
______________________________________________________
ЕМБГ _____________________ ЛК ________________________ 
Телефон ______________________  
Факс __________________________ 
Елек.пошта/e-mail: ____________________________________ 
Вработен во _________________________________________ 
 
Клиентот бара 
Вид на активност 
Отворање          Промени на податоци         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/e-mail: 
_____________________________________________________ 
 
Потребна документација 
Врз основа на Упатството за начинот и постапката за отворање 
и затворање на сметки на учесниците во платниот промет кон 
барањето се приложува следната документација: 
1. Фотокопија од лична карта или патна исправа (оригинал 
доставен на увид); 
2. Фотокопија од лична исправа на овластениот потписник-
ополномоштеник; 
3. 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 
Овластен потписник _____________________________________ 
ЕМБГ _________________________________________________ 
(ќе потпишува) _________________________________________ 
Начин на потпишување самостојно заеднички 
 
2. Податоци за овластениот потписник 
Овластен потписник _____________________________________ 
ЕМБГ _________________________________________________ 
(ќе потпишува) ________________________________________ 
Начин на потпишување самостојно заеднички 
 
 
 
 

Central Cooperative Bank Skopje 
Confidential 

Branch __________________ 
Account No. _________________ 

 
 

Request/Application Form 
 for opening, changing data and closing a bank account for 

Individual 
 
 

Clients Data: 
□ Resident □ Non resident 
 
Customer-full name and surname 
______________________________________________  
______________________________________________  
Address: 
______________________________________________  
______________________________________________ 
______________________________________________ 
Personal ID  _______________   IDcard No.___________ 
 
Telefon ______________________ 
Fax __________________________ 
e-mail: ________________________________________ 
Employer: _____________________________________  
 
Clients request 
Type of activity: 
Open       Change data            Closure 
Type of account: 
Transaction denars account 
Transaction foreign currency account 
Deposit account 
Daily accounts statement should be collected on front 
desk: 
______________________________________________  
Or/And send via e-mail as follows: 
______________________________________________  
 
Requested documentation/We enclose: 
1. Copy of the Passport or ID card - original presented or 
confirmed, sealed and signed by the public notary. 
2. Copy of the Passport or ID card from authorized persons - 
original presented or confirmed, sealed and signed by the 
public notary. 
3. Other… 
_______________________________________________  
_______________________________________________ 
 
Signatures of the beneficiary account holder: 
I authorize the following persons hereunder to operate with the 
funds from our account signed on this enclosed application 
form: 
1. Data of the authorized person: 
______________________________________ 
(name and surname of the authorized person) 
______________________________________  
ID/Passport No. 
______________________________________  
Signature   single collective 
 
2. Data of the authorized person: 
______________________________________ 
(name and surname of the authorized person) 
______________________________________  
ID/Passport No. 
______________________________________  
Signature   single collective 
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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 одредбите од Законот за банки (Сл.весник на РМ бр. 
67/2007;90/2009;67/2010,26/2013,15/2015,153/2015,190/2016). 
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 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 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; 
 
_______________________________  
 
_______________________________ 
 
(место и дата) 
(потпис на сопственикот- барателот) 
 
Пополнува Банката 
По извршениот увид во приложените документи, 
организациониот дел на банката утврди дека подносителот на 
барањето : 
- Ги исполнува 
- Не ги исполнува 
условите за отворање на банкарска сметка во Централна 
кооперативна банка АД Скопје. 
_______________________________ 
_______________________________ 
(место и дата) 
(печат и потпис на овластен работник на банката) 

Declaration: 
For accuracy and truthfulness of the data provided under  this 
application and accompanying documents, and for untimely 
amendments to such application data, We/I will take full 
responsibility for all consequences. The data are confidential 
and should be kept as a trade secret in accordance with the 
Law on Banks (Official Gazette of RM no. 67/2007, 90/2009, 
67/2010, 26/2013, 15/2015,153/2015,190/2016). They can be 
used exclusively for the Bank and in cases provided by law.  
I declare that I am informed/s and agree the  bank to use our 
data in accordance with legal  regulations, as well as the right 
at any time be withdrawn consent for the use of the data by the 
Bank or a third party by submitting a written request. 
 
 
 
 
Personal information for direct marketing purposes: 
By completing the application We/I certify that: 
□ agree data to be used for promotional activities and improve 
the services of the Bank ; 
□ I disagree data listed in this application to be used in the 
future for any promotional purposes and improve services of 
the Bank 
 
_______________________________  
 
_______________________________ 
 
(place and date)  
(full name and signature of the applicant)  
 
For the Bank  
After inspecting the accompanying documents, the bank 
organization department determine that the applicant: 
fulfill 
does not fulfill 
requirements for opening/changing data/closing a bank account 
in the Central Cooperative Bank AD Skopje.  
 
_______________________________ 
_______________________________ 
(place and date)  
(seal/stamp and signature of the authorized bank officer) 
 
 
 

 

 


