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Податоци за Корисникот

(печат и потпис на овластен работник на Банката) 

Централна кооперативна банка АД Скопје 

Полн назив

Седиште/Адреса

Телефон

Рашение за упис во надлежниот регистар или кај друг надлежен орган, (на увид оригинал или фотокопие од истото заверено кај нотар)

Извадок од законски пропис ако учесникот е основан со закон

На шалтер во експозитура

За точноста и вистинитоста на дадените податоци по ова барање и приложените документи, како и неблаговремена пријава на промените 

на тие податоци, сносам/е 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.67/07; 90/09; 67/10; 26/13; 15/15; 153/15; 193/16; 7/19; 101/19, 

и 122/21). Податоците 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.

Корисник

Акт од надлежен орган (институција) ако учесникот не е запишан во регистар и не е основан со закон

Образец ЗП (заверен потпис на лице овластено за застапување);

Пријава за овластени лица за располагање со средствата на сметката;

Фотокопија од лична исправа на овластеното лице и лицата овластени за располагање со средствата на сметката

Електронско банкарство * Е-маил

Потребна документација: (да се означи/дополни)

СМС

Изјава

____________________________________________ ___________________________________________________

             (место и дата) (потпис на одговорното лице на корисникот)

Депозитна сметка Друг вид ___________ Валута ___________

(место и датум на одобрување)

Ги исполнува условите за отворање банкарска сметка во Централна кооперативна банка АД Скопје

Не ги исполнува условите за отворање банкарска сметка во Централна кооперативна банка АД Скопје

ББАН

Друго: ____________________________________________________________________________________________________

Пополнува БанкатаПо извршениот увид во приложените документи, организацискиот дел на Банката утврди дека подносителот на барањето :

(да се означи)

ИБАН

Не сум согласен/на моите лични податоци да бидат користени во иднина за какви било промотивни цели и подобрување на услугите на 

Банката;

Лични податоци за цели на директен маркетинг

Со пополнување на Барањето потврдувам дека: (да се означи)

Согласен/на сум моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и за подобрување на услугите на Банката;

Рамковен договор бр.Експозитура

за отворање, промени-ажурирање и затворање банкарска сметка на  корисник – ПРАВНО лице

Вид клиент Резидент Нерезидент

БАРАЊЕ

Информации за промени и/или состојба на сметка

Скратен назив

Лице за контакт

ЕДБС

ЕМБС

Телефон

Е-маил

Корисникот бара: (да се означи и дополни).

(За услугите означени со * , корисникот поднесува посебно барање и/или склучува посебен договор)

Платежна сметка

Отворање на сметка Промени (ажурирање) Затворање на сметка

Вид на активност

Вид и валута на сметка

Пренос/трансформација 

на сметка

Централна кооперативна банка АД Скопје


