
 

Централна кооперативна банка АД Скопје
               Доверливо              

Експозитура                                                                                                                                    Број на сметка (IBAN) 
 

 

  

                                                          
                                                            Б А Р А Њ Е   

за отворање, промени и затворање на банкарска сметка  
                                                  на  клиент – правно лице 

 

Податоци за Клиентот – правно лице                                                            □ Резидент □ Нерезидент 
 

Полн назив  ____________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Седиште (Адреса) ______________________________________________________________________________ 
 
Скратен назив _________________________________________________________________________________ 
           

ЕДБ _____________________________Телефон ______________________ Факс _________________________ 
 

Лице за контакт ___________________________________________ Телефон ____________________________ 

 

Клиентот бара 
 

Вид на активност 
 Отворање                   Промени  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 _________________________________________________________________ 

 

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.  Рашение за упис во надлежниот регистар или кај друг надлежен орган, (оригинал или фотокопие од истото заверено 
       кај нотар доставено на увид); 
2.  Извадок од законски пропис ако учесникот е основан со закон; 
3.  Акт од надлежен орган (институција) ако учесникот не е запишан во регистар и не е основан со закон; 
4.  Образец ЗП (заверен потпис на лице овластено за застапување); 
5.  Пријава за овластени лица за располагање со средствата на сметката; 
6.  Фотокопија од лична исправа на овластеното лице и лицата овластени за располагање со средствата на сметката; 
7.  Изјава за прифаќање и реализација на акцептните налози; 
       Друго _______________________________________________________________________________________________  

ИЗЈАВА: 
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 одредбите од Законот за банки (Сл.весник на РМ бр. 67/2007;90/2009;67/2010;26/2013;15/2015;153/2015). 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. 

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)                                                                                                    (печат и потпис на одгворното лице на 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) 


