
 

Централна кооперативна банка АД Скопје
 

БАРАЊЕ 
 за издавање на дебитна картичка 

Ве молиме, пополнете со печатни букви и X, каде што е потребно. 

ДЕБИТНА КАРТИЧКА 

/ве молиме, означете по една опција во секоја колона/  

� Visa Debit  

� Maestro Card 

� Debit MasterCard 

� основна 

� дополнителна 
 

� стандардно издавање 

� итно издавање 

 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

 

 

ЕМБГ: Место на раѓање: Државјанство*: 

Лична карта бр. Издадена од: Важност до: 

Семејна состојба*  � женет/мажена � неженет/немажена � разведен � друго 

Име и презиме на сопруг/а*: ЕМБГ на сопруг/а*: Број на деца под 18 год*: 

 

 

 

 

 

МЕСТО НА РАБОТА 

 

Образование: 666666666666Професија*........................................................ Работно место:.........................................................................  

Име на правното лице: ........................................................................................... ................................................................................ ................................... 

Службен тел. .................................. E-mail: .............................................................................................................................Работен стаж: ...........................  

 

ИМЕ ВРЗ КАРТИЧКАТА 

Име и презиме на корисник на картичка на латиница /не повеќе од 19 симболи, вклучително и празните места/: 

                   

 

ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИК НА ОСНОВНА КАРТИЧКА /се пополнува само при издавање на Дополнителна картичка/ 

 
 
 
 
 

ЕМБГ: Број на основна картичка: 

*означените полиња не се задолжителни  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СМС известување за трансакции.........� да � не                         Мобилен тел за  СМС известување ........................................................................ 

Изјава од корисник на картичка 
Изјавувам дека: 
- сум запознаен со Општите услови за издавање и користење на дебитни платежни картички на Централна кооперативна банка АД Скопје и трошоците кои се директно 
поврзани за користењето на картичката, како и со содржината и условите на договорот пред склучување на истиот. Истите ги прифаќам и согласен сум да се уредат правата и 
обврските помеѓу мене и Банката; 
- се обврзувам за прифаќање на сите трансакции направени со картичката; 
- сум согласен Банката да издаде дополнителна картичка на име на барателот, чии податоци се точни. Користењето на дополнителната картичка подлежи на условите и 
правилата важечки за основната картичка содржани во Договорот и општите услови, за што ја давам мојата согласност; 
- сите наведените податоци се точни и дека ќе ја информирам Банката за секоја промена на податоците; 
- банката може да ги користи моите лични податоци со цел да врши проверка и верификација за утврдување на мојата кредитоспособност, како и да ги ажурира моите 
податоци во системот  
- сум информиран и согласен дека Банката ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи, како и за моето право во секој момент да ја повлечам 
согласноста за користење на моите лични податоци од страна на Банката или третите лица, со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката. 
 

Дата: ..............................  
 

 

Потпис: ............................................                                                          Потпис: ............................................ 
 

 

Име и презиме:                                                                                            Име и презиме на дополнителен корисник:  
 

..........................................................................................                      .......................................................................................... 
/своерачно/                                                                                                                               /своерачно/ 

 

АДРЕСА ПО Л.К.: улица и број.............................................................................................................................П.број.............. град.................................. 
 

 

АДРЕС НА ЖИВЕЕЊЕ: улица и број...................................................................................................................П.број.............. град.................................. 
 

Домашен тел. ....................... Мобилен тел. ................................. E-mail: ............................................................................................................................. 

Име:                                        име на родител:                                                      презиме: 

Пополнува Банката: 

Експозитура: ...........................................................................       Дата:................... 

Барањето го примил: .............................................................................................. Потпис: ............................................... 

Име:                                        име на родител:                                                      презиме: 

Употреба на лични податоци за цели на директен маркетинг 
Со пополнување на барањето потврдувам дека: 
□ Согласен/на сум моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката; 
□ Не сум согласен/на моите лични податоци наведени во ова барање да бидат користени во иднина за какви било промотивни цели и подобрување на услугите на Банката. 


