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Confidential 

Bank                                                         Remark: ________ 
 Branch  _______________________          Client ID number ____________ 

              (Completed by a Bank official)        
 

APPLICATION / REQUEST 
for client identification/update (individual) 

 
Date of filling-in:__________________________                                               

   
Resident    Non-resident    

Name and surname 
 

Father’s name*  
Date and place of birth  
Address and place (as stated in the 
personal identification document) 

 

Personal identification number  

Personal identification document of the client 
 (the data stated are taken from one of the documents listed below – a copy of the document is kеpt in the client 
file) 
1. ID number: _________________ 
    Issuing authority:  _____________ 
    Date of expiry:_______________ 
    Country: ____________________ 

2. Passport number: __________________ 
    State: ____________________________ 
    Date of expiry:_____________________ 

1. CLIENT CONTACT DATA  
Contact address   
Telephone / fax:  
Mobile telephone:  
E-mail address*  
Status/professional occupancy 1. child      

2. student 
3. pensioner 
4. unemployed 
5. employed 

  employee                 other 
  officer  judge 
  manager  doctor 
  professor  advocate 
  enforcement agent    notary 

Employer  

Address of employer*  

Activity of employer  

1. Indistry and Construction  
2. Trade 
3. Financial Mediation and 

Banks  
4. Accounting, Information 

Technologies and 
Telecommunication  

5. Tourism and Catering 
industry  

6. Education 
7. Health care 
8. Traffic  
9. Public administration  
10. Sport, art and culture  
11. Agriculture 
12. Lawyer 

 

13. Notary,  
14. Enforcement agents 
15. Economic & legal 

consulting  
16. Non-govermental 

organizations  
17. International 

organizations 
18. Casinos, sport betting 

shops, games of 
chance 

19. Activity performing 
individual 

20. Other 
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2. OTHER CLIENT DATA  

Country of residence:  

Nationality:  
1. Amount of average monthly income: 

a) up to MKD  20.000  
b) from MKD 20.000  to MKD 50.000 
c) above MKD 50.000 Amount of regular monthly income: 

2. no regular monthly income 

a) Yes                 1. up to MKD 30.000 
                             2. above MKD 30.000 
(if positive, the client should mark 1 or 2) 

Other additional sources of monthly 
income 

b) No 

Property owned 

1. Apartment, house 
2. Real estate 
3. Owner of a company _______________________ (title of the 

company)  
4. Owner of part / shares in a company (more than 25% of 

ownership)  ____________________________(title of the 
company) 

5. Other property 
6. Has no other property 

Marital status* 
1. Married                                 
2. Single 

Bank products and services used or to 
be used by client in future: 

Select the number of the product/service 
1. Transaction account 
2. FX account 
3. Payment card 
4. Loan(s) 
5. Deposit(s) 
6. E-banking 
7. Letter of Guarantee 
8. Letter of Credit 
9. Safe-deposit box 
10. Other reasons for the purpose and intention for the business 

relation____________________________ 
Accounts in other bank(s)*:  
 
CLIENT’S CONCURRENCE: 
   
By signing this application/ request I hereby confirm that: 

a. The data stated above are correct; 
b. In case of change of my personal data (including the address) I shall notify the Bank thereof within 3 working days from 

the occurrence of the change. Otherwise, each delivery by the Bank on the address stated hereby shall be considered 
as properly performed;  

c. I agree my personal data stated in this application to be registered, processed and updated for the of the Bank’s needs 
and, if needed, the Bank to transfer my personal data to other countries members of EU or EEA or other countries which 
are not members of EU or EEA, upon prior approval for transfer of personal data by the Directorate for Personal Data 
Protection  

d. I am informed that the above stated data are trade secret according to the Banking Law and other current regulations; 
e. The Bank retains the right to ask other client data with reference to the established business relation; 
f. The Bank retains the right to terminate the business relation with the client at any time; 
g. I am informed with the provisions on establishing business relation with the bank and I accept these in their entirety.  
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Usage of personal data for direct marketing purposes 
By completion of  this application I hereby confirm the following: 
 

 I allow, the Bank to contact me for promotional offers concerning the services of the Bank through the contact info
the application. 

 I do not allow, the Bank to contact me for promotional offers concerning the services of the Bank and/ 
Services of third parties through the contact information stated in the application. 
 

By completion of this application I hereby confirm the following: 
         

  I allow, the Bank to contact me for promotional offers concerning the services of third parties through the contact in
stated in the application. 

 I do not allow, the Bank to contact me for promotional offers concerning the services of the Bank and/ 
Services of third parties through the contact information stated in the application. 

 
(The client may, by submitting a written request to the Bank, without any compensation, request the Bank not to use his/her 
personal data for promotional activities.) 
 
By signing of this application I hereby confirm that the above stated banking products and products and services I will use: 

 in my own name and for my own account 
 in my own name and on behalf of a third person in whose name and account are used the above stated banking 

products and services 
 
 

Name and surname of the third person Personal Identification Number Note 

   

   

 
 
*data which are not mandatory  
 
Remark: The application is considered completed if it comprises all mandatory data, which will be checked by a bank official, 
who establishes/updates the business relationship with the client. 
  
 
Applicant                                                 (place and date) ________________ 
  
(Name and surname)__________________         (signature)  ________________ 
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STATEMENT(DECLARATION) OF THE CLIENT (Holder of public functions – PEP) 
 
I,_____________________________________________ (name and surname), with ID number __________, 
hereby declare under moral, criminal and material responsibility that: 
 

a) I am not  a holder of public function 
 
b) I am a holder of public function _____________________________ (the position is stated) and/or a 

person related to a holder of public functions. 
 
**Definition on holders of public functions and persons related to holders of public functions according to the 
current regulations in RM.  
 

”Holders of public functions” shall denote natural person citizens of other countries who are or have been 
entrusted with public functions in the Republic of Macedonia or another country, such as: 

 
 Presidents of states and governments, ministers and deputy ministers or assistant ministers. 
 Members of parliament,  
 Elected and appointed public prosecutors and judges in courts 
 Ambassadors 
 Members of state audit institution and members of the board of central bank 
 High-ranking military officials in the armed forces (ranks higher than colonel) 
 Other elected and appointed persons pursuant to Law and members of management bodies of state 

owned enterprises 
 Persons with functions in political parties (members of political party bodies) and 
 Persons who are or has been assigned to significant position in the international organization, such as: 

managers, deputy managers, members of the Boards of Directors or Supervisory Boards or other 
equivalent positions. 

 
The term “holders of public functions” shall also cover: 
 

a) Close members of the family according to the Family Law, and 
b) Persons who are considered to be close associates: 

 
 Business partners (any natural persons known to have joint ownership of the legal entity, has concluded 

agreements and has established other close business links with a “holder of a public function”) and  
 Persons who have incorporated a legal entity on behalf of the holders of public functions. 

 
Persons shall be considered holders of public functions as referred to in items a) to (i) for at least one year after the 
cessation of the public function and on the basis of a previously carried out risk assessment by the entities; 
 
Stated by: 
(Name and Surname) - _______________________________- 
 
__________________________________________________  
Date and signature 
 
_________________________________________________________________________________ 
For the Bank 
 
Aplication is accepted and checked-out by:                  
Signiture of the authorised person of the bank:_________________    
 
Date:________________,      Branch/teller:_______________ 
 

 



 

Централна кооперативна банка АД Скопје
                                                    Датум      Доверливо 

Експозитура                                                                          
                  АПЛИКАЦИЈА / БАРАЊЕ                                             
     (за регистрирање на клиент - физичко лице)  

   
 Резидент  Нерезидент 

1. Основни податоци за клиентот                                      
Име и Презиме   Татково име* 

Датум и место на раѓање Држава на раѓање ЕМБГ 
   

 
Адреса и место 
(од докум.за лич.идент) 

 

Документ со кој се идентификува клиентот 
(се наведуваат податоци од еден од долунаведените документи од кој се задржува копија во досието на клиентот) 
1. Лична карта број 

 
Орган на издавање Датум на важност до Држава 

2. Пасош број 
 

Држава Датум на важност до 

2. Податоци за контакт со клиентот 

Адреса за контакт 
e-mail * 
 

Број на телефон /  
Факс / Мобилен 

 
 

  

Статус / професионална 
ангажираност 
 
 
 
 

1. Дете 
2. Студент 
3. Пензионер 
4. Невработен 

 

5. Вработен  

  □ Работник,                □  Судија,             □ Службеник 
  □ Доктор,                □  Менаџер,            □  Адвокат, 
  □ Професор,               □  Нотар,              □ Извршител 

  □ Самостоен вршител на дејност 

  □ Друго __________________________________________ 

Работодавец 
 

Адреса на работодавецот* 
 

Дејност на работодавец 
       (да се заокружи) 
 
 

1.  Индустрија и градежништво; 
2.  Трговија;  
3.  Финансиско посред. и банки; 
4.  Сметководство, информатика 

телекомуникации; 
5.  Туризам и угостителство; 
6.  Образование; 

7. Здравство; 
8. Сообраќај; 
9. Јавна управа (администр); 
10.  Спорт, уметност и култура; 
11.  Земјоделство; 
12.  Адвокати; 
13.  Нотари; 
14.  Извршители; 

15. Економско–правен консалтинг;
16. Невладини организации; 
17. Меѓународни организации; 
18. Казина, спортски   обложув. и 

игри на среќа; 
19. Самостоен вршител на 

дејност; 
20. Друго  

3. Други податоци за клиентот 
Држава на престој Државјанство 

 
Износ на редовно месечно примања 
1. Висина на просечни месечни примања     а) до 20.000 МКД      б) од 20.000 МКД до 50.000 МКД     в) над 50.000 МКД
2. Не остварува редовни месечни примања 
Други дополнителни месечни извори на средства 
1. Да        а) до 30.000 МКД           б) над 30.000 МКД           (доколку одговорот е потврден клиентот заокружува под а) или б)) 
2. Не 
Имот со кој располага клиентот 
1. Стан, куќа;       2. Недвижност    3. Сопствено правно лице  _____________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                 (назив на правното  лице) 

4. Имам удел/акции во правно лице ( над 25% од сопственоста)      ________________________________________  
                                                                                                                                       (назив на правното  лице) 

5. Друг имот _______________________________________________________________        6. Не располага со имот     

Брачна состојба * 
1. Во брак                           2. Неженет/немажена 
Производи и услуги кои ги користите или би ги користеле 
1. Трансакциска сметка  2. Девизна сметка  3.Платежна картичка  4. Кредит  5. Депозити  6. Електронско банкарство 
7. Акредитив    8. Гаранција     9. Сеф  10.Останати причини за целта и намерата на деловниот однос 
 __________________________________________________________________________________________________  

Сметки во друга банка * 
 
 

 

  

ИД на клиентот 
 

    



 
 
Согласност на клиентот: 
Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека: 
а)  Податоците кои ги наведов се точни; 
б) Во случај на промена на  моите лични (вклучувајќи ги и адресните податоци) во рок од 3 работни дена од 
настанувањето на промената ќе ја известам Банката. Во спротивно, секоја достава од страна на Банката до клиентот 
се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање;  
в) Се согласувам моите лични податоци наведени во оваа апликација да бидат регистрирани, обработувани, 
ажурирани за потребите на Банката и доколку е потребно Банката да изврши пренос на моите лични податоци во 
други држави- земји членки на ЕУ или ЕЕА или други држави кои не се земји членки на ЕУ или ЕЕА,  по претходно 
одобрение за пренос на личните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци; 
г)  Знам дека податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна согласно Законот за банки и останатата 
важечка законска регулатива; 
д) Банката го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос; 
ѓ)  Банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време; 
е) Условите за воспоставување деловен однос со банката ми се познати и истите во целост ги прифаќам. 
Употреба на лични податоци за цели на директен маркетинг 
Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека: 

 Се согласувам  Банката да ме контактира со промотивни понуди за своите услугите преку контактните 

                                  информации наведени во барањето.  

 Не се соглаувам  Банката да ме контактира со промотивни понуди за своите услугите преку контактните 

                                  информации наведени во барањето.  

Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека: 

 Се согласувам  Банката да ме контактира со промотивни понуди за услугите од трети лица преку контактните 

                                  информации наведени во барањето.  

 Не се согласувам Банката да ме контактира со промотивни понуди за услугите од трети лица преку контактните 

                                  информации наведени во барањето.  
 (Клиентот може со писмено барање до Банката, без надомест, да побара од Банката неговите лични податоци да не бидат користени 

за промотивни активности). 

 
Со потпишување на оваа Апликација потврдувам дека горе наведените банкарски продукти и услуги ќе ги користам:   

  Во свое име и своја сметка 

 Во свое име, а за сметка на трето лице во чие име и за чија сметка се користат горенаведените банкарски 
продукти и услуги 

Име и презиме на третото лице ЕМБГ Забелешка  
   

 

*податоци кои не се задолжителни  
 
Напомена: Апликацијата се смета за целосно пополнета доколку во неа се содржани сите задолжителни податоци за што 
проверка врши надлежен работник во банката кој го воспоставува/ажурира деловниот однос со клиентот. 
 
 
т 
 
Подносител на барањето                  Место и Датум __________________________ 
                                                                   
(Име и презиме)______________________________________     Потпис   _______________________________         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ИЗЈАВА ЗА ПОСТОЕЊЕ НА СВОЈСТВО  НОСИТЕЛ  НА  ЈАВНА ФУНКЦИЈА  НА  КЛИЕНТОТ 
 
Јас   ________________________________________________________________________________________                
                                                                       (име и презиме)  
 
со  ЕМБГ  _____________________________ ИЗЈАВУВАМ, под морална, кривична и материјална одговорност дека: 
 

а. не сум носител на јавна функција  
 
б. сум носител на јавна функција ________________________  (се наведува функцијата) и/или лице поврзано 

со носителот на јавна функција 
 
**Дефиниција за носители на јавна функција и/или лица поврзани со нив согласно важечката законска 
регулатива во РМ 
 
„Носители на јавни функции” се физички лица кои не се државјани на Р. Македонија, на кои им е или им била доверена јавна 
функција во Република Македонија или во друга држава, како: 
 
а) претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри; 
 

б) членови на парламент; 
 

в) избрани и именувани јавни обвинители и судии во судовите; 
 

г) членови на органи на управување во државна ревизорска институција и членови на највисок одбор на централна банка; 
 

д) амбасадори; 
 

ѓ) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник); 
 

е) избрани и именувани лица согласно закон и членовите на органите на управување на претпријатијата во државна сопственост; 
 

ж) лица со функции во политички партии (членови на органите на политичките партии), и 
 

з) лица на кои им е или им била доверена истакната функција во меѓународна организација, како: директори, заменици 
директори, членови на управни и надзорни одбори или други еквивалентни функции; 
 
Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и: 
 
а) членови на семејството согласно Законот за семејството, и 
 

б) лица кои се сметаат за блиски соработници: 
 

- деловни партнери (секое физичко лице за кое се знае дека има заедничката сопственост врз правно лице, има склучено  
договори или воспоставено други блиски деловни врски со „носител на јавна функција“) и 

- лица кои основале правно лице во корист на носителите на јавни функции. 
 
Лицата од точките а) до з) се сметаат за носители на јавна функција најмалку една година по престанокот на извршување на 
јавната функција, а врз основа на претходно спроведена проценка на ризик од страна на субјектите. 

 
 
 
 
 
Место и Датум ______________________________________ 
     
Изјавил:                                                                   
Име и презиме ______________________________________   Потпис  _________________________________         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пополнува Банката 
Забелешка за приемот и проверката на комплетноста на барањето: 
 
 
 
____________________                             ______________________________            ___________________ 
     (место и датум на прием)                                               печат и потпис на овластен работник на банката)                            (работно место) 
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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). 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). 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: 
-Meets  
-Does not meet  
requirements for opening a bank account in the Central 
Cooperative Bank AD Skopje.  
 
_______________________________ 
_______________________________ 
(place and date)  
(seal/stamp and signature of the authorized bank officer) 
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Обр.ТС-ДГ-4.3  
Централна кооперативна банка АД Скопје 

Доверливо 
Број 10- _____________ 

 
 

ДОГОВОР 
за отворање и водење на девизна сметка за физички лица 

 
Денес, ____________, во град __________________ , помеѓу: 
 
1. Централна кооперативна банка АД Скопје, со седиште во 
град Скопје, улица 1732 број 2, со матичен број 4640063, 
застапувана од Претседателот на Управниот Одбор, Неделин 
Валчев, и членот на Управниот одбор 
________________________________________________, преку 
полномошникот _____________________________ овластен од 
УО на Банката, во понатамошниот текст наречена - „БАНКА”, од 
една 
страна, и 
 
2._____________________________________________________
со адреса ___________________________________________ 
со лична карта број ___________________ издадена од 
МВР______________________ и ЕМБГ ___________________ 
(во понатамошниот текст наречен: Корисник), од друга страна, 
се склучи следниот договор: 
 

Предмет на договорот 
Член 1 

Со овој Договор се регулираат меѓусебните права и обврски 
помеѓу Банката и Корисникот во врска со отворање, водење и 
работење со девизна трансакциска сметка за вршење на платен 
промет со странство, согласно важечките законски прописи и 
Процедурите за начинот и постапката на отворање, водење и 
работење со девизни сметки, пропишани од страна на Банката. 

Член 2 
Банката врз основа и под услови од овој Договор на барање на 
Корисникот отвора девизна трансакциска сметка број 
____________________________ преку која девизните средства 
остварени во согласност со Законот за девизно работење, 
Корисникот ги чува на девизната сметка кај Банката, ги продава 
на Банката, врши плаќања или девизни трансфери согласно 
важечките законски прописи во РМ. 

Член 3 
Со потпишувањето на овој Договор, Корисникот е запознаен и ги 
прифаќа Општите услови за отворање и водење на девизна 
трансакциска сметка за вршење на платен промет со странство, 
пропишани од страна на Банката. 
Банката го задржува правото да ги менува Општите услови, за 
што мора претходно да го извести Корисникот со објавување на 
измените на web страната на Банката. Се смета дека 
Корисникот ги прифаќа изменетите општи услови, ако во рок од 
15 дена не поднесе барање за раскинување на Договорот и за 
затворање на сметката. 
Корисникот се обврзува дека при извршување на платниот 
промет со странство ќе ги почитува важечките законски прописи 
со кои се регулира оваа материја, општите услови за 
работењето со девизната сметка како и важечкиот термински 
план за работното време на Банката, објавен од Банката. 

Член 4 
Корисникот се обврзува да и достави на Банката уредна и 
вистинита документација за регулирање на својот статус 
предвидена со Процедурата за начинот и постапката на 
отворање, водење и затворање на девизни сметки. 
За статусот на Корисникот, познавањето на позитивните 
законски прописи во Република Македонија од областа на 
девизното работење и општите услови за работењето со 
девизната сметка во Банката, Корисникот пред овластен 
работник на Банката своерачно потпишува Изјава. 

Central Cooperative Bank Skopje 
Confidential 

№ 10- __________________ 
 
 

AGREEMENT 
for opening and running a foreign currency account for 

individuals 
 
On__________________ , in ______________ , between: 
 
1. Central Cooperative Bank Skopje, with business office in 
Skopje, str.1732 No.2, with company registration number 
4640063, represented by the President of the Managing Board, 
Nedelin Valchev, and the member of the Managing Board 
___________________________ , through the proxy 
_______________________________________ authorized by 
the MB of the Bank, herein after - „BANK”, on one hand, and 
 
2._________________________________________________ 
address: ___________________________________  
with ID Card/Passport number __________________  issued 
by the _________________________ and personal registration 
number ________________________________ (herein after:  
Client), on the other hand, where as both contracting parties 
agree upon the following: 
  

Scope of Agreement 
Article  1 

This Agreement establishes the binding rights and obligations 
between the Bank and the Client in relation with opening, 
maintenance and operating a transaction currency account for 
international payment operations, according to the effective 
legislative and the Procedures for opening, maintenance and 
operating currency accounts, prescribed by the Bank. 

Article   2 
On the basis of and under the terms and conditions of this 
Agreement, and upon the Client’s application, the Bank  
opens a transaction currency account  number: 
____________________________________, hereby the Client 
may keep  the currency funds realized in compliance with the 
Law on Currency Operations in his/her currency account in the 
Bank, may sell currency to the Bank, may execute payments or 
currency transfers in compliance with the effective legislative 
regulations in RM. 

Article  3 
Signing this Agreement, the Client understands and accepts the 
General Terms and Conditions for opening and running a 
transaction currency account for international payment 
operations, prescribed by the Bank. 
The Bank retains the right to change the General Terms and 
Conditions from time to time, with notice to the Client and 
publishing the changes on the web-site of the Bank. The Client 
is deemed to have accepted the general terms and conditions if 
in a 15-day period does not apply for Termination of Agreement 
and closing the account. 
The Client shall execute the international payment operations 
abiding the effective legislative regulations referring to this 
matter, the General Terms and Conditions for operating the 
currency account and also the schedule of the working time of 
the Bank, made known by the Bank. 

Article  4 
The Client shall provide to the Bank official and true 
documentation for his/her status regulation, as provided in the 
Procedures for opening, running and operating currency 
accounts. 
The Client him/her-self shall sign a Statement for recognition of 
the positive legislative regulations in the Republic of Macedonia 
in the field of the currency operations and the General Terms 
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Корисникот се обврзува дека ќе изврши ажурирање на 
документацијата за идентификација (лична или патна исправа) 
доставена до Банката при отворањето на сметката, веднаш по 
истекот на рокот на важност на истата, а врз основа на важечка 
лична или патна исправа. 
За секоја настаната промена, односно промена на личните 
податоци, промена на адреса, како и промена на овластените 
лица за располагање со средствата на сметката, или друга 
промена поврзана со идентификација на Корисникот, 
Корисникот се обврзува писмено да ја извести Банката во рок 
од 3 дена од денот на настанатите промени. За евентуално 
настаната штета на Корисникот, настаната заради ненавремено 
известување од страна на Корисникот, Банката нема да сноси 
одговорност. 

Располагање со средствата на сметката 
Член 5 

Корисникот се обврзува да и достави на Банката неопходна 
документација и податоци за одобрување на средствата на 
неговата сметка во Банката. 
Корисникот се обврзува благовремено да доставува исправно и 
точно пополнети платни инструменти за девизни плаќања или 
трансфери, во рамки на средствата од својата девизна 
трансакциска сметка согласно позитивните законски прописи и 
процедурите за работа на Банката. 
Корисникот е согласен, на негов ризик, врз основа на негово 
писмено барање со овластување доставено до Банката, 
Банката да може да подготви и изврши платни инструменти за 
девизни плаќања или трансфери согласно инструкциите 
наведени во барањето, кое може да биде доставено на факс 
или со електронска пошта, со обврска во рок од 5 (пет) дена 
барањето со овластување да го достави и во оригинална 
форма. 
За евентуално настанатата штета по основ на ненавремено 
доставени податоци за одобрување на средства на сметката, 
погрешно или неправилно пополнети платни инструменти, 
погрешно, непотполно и невистинито доставено барање со 
овластување, или било кој вид на невистинита документација, 
Банката нема да сноси одговорност. 
За еднократно или трајно располагање со средствата на 
сметката, Корисникот може да овласти друго лице за што пред 
овластен работник на Банката своерачно потпишува 
Полномошно, или полномошно заверено кај Нотар. 
Полномошното има важност до отповикување на истото од 
страна на Корисникот на истиот начин како што е дадено и 
доставено до Банката, до раскинување на овој Договор или во 
останати случаи предвидени со закон. 
Доколку настане материјална штета за Банката од даденото 
полномошно за располагање со средствата на сметката, истата 
во целост ја надоместува Корисникот. 

Извршување на платни инструменти 
Член 6 

Со средствата на сметката, Корисникот може да располага 
согласно позитивните законски прописи. 
Банката се обврзува дека благовремено ќе ги извршува 
девизните плаќања и трансфери врз основа на налозите 
поднесени од Корисникот, а во согласност со Законот и општите 
услови и процедури за работа на Банката. 
Банката се обврзува дека на барање на Корисникот ќе изврши 
откуп на средствата од неговата девизна трансакциска сметка 
како и да исплати денарска противвредност од извршениот 
откуп. 

Надоместоци и провизии 
Член 7 

Корисникот се обврзува за извршување на услугите од овој 
Договор и врз основа на овој Договор да и плаќа на Банката 
надомест во висина, во рокови и на начин согласно Одлуката за 
Тарифата на надоместоци за услугите што ги врши Банката. 
Со потпишување на овој Договор, Корисникот ја овластува 
Банката и и дава неотповиклив налог да ги наплатува 
надоместоците и трошоците од претходниот став на терет на 

and Conditions for operating the currency account in the Bank, 
in front of an authorized Bank officer. 
The Client shall update the documentation for identification (ID 
card or passport) provided to the Bank at the time of opening 
the account immediately after the same has expired, and shall 
present the new valid ID card or passport. 
For every change in the personal data, in the address, or 
change in the authorized personas that may operate the 
account funds, or any other change referring to the Client’s 
identification, the Client shall inform the Bank in a 3-day period 
from the occurrence. The Bank shall not indemnify the Client 
against any damage or loss resulting from negligence in 
informing the Bank on time. 
 
Operating the Account Funds 
Article  5 
The Client shall provide the Bank with all documentation and 
data required for approval of the funds in his/her Bank account. 
The Client shall timely provide regularly and correctly 
completed payment instruments for currency payments and 
transfers, within the limits of his/her transaction currency 
account funds according to the positive legislative regulations 
and the Bank’s Operation Procedures. 
The Client agrees, on his/her risk, that on the basis of his/her 
written request with POA provided to the Bank, the Bank may 
prepare and execute payment instruments for currency 
payments or transfers in compliance with the instructions 
provided in the request, sent by fax or e-mail, with obligation to 
present the original request and POA in a period of 5 (five) 
business days. 
The Bank shall not be responsible for any damage or loss as a 
result of untimely provided data necessary to credit or debit the 
account, or incorrect or irregularly completed payment 
instruments, or misleading, not completed or incorrect 
application with POA, or any other untrue documentation. 
The Client may empower another person to operate the 
account for a single time or permanently, for the purpose of 
which the Client shall sign POA (power of attorney) in front of 
an authorized Bank officer, or in front of a Notary Public. 
The POA shall be valid to its revocation by the Client in the 
same way as it has been provided to the Bank, or to the 
termination of this Agreement, or in the other events prescribed 
in the Law. 
Shall the Bank suffer material damage or loss because of the 
provided POA for operation of account funds, it shall be 
covered by the Client in full. 
 

Executing Payment Instruments 
Article  6 

The Client may operate the funds in the account in compliance 
with the positive legislative regulations. 
The Bank shall timely execute all currency payments and 
transfers upon the payment orders provided by the Client and 
according to the Law and the General Terms and Conditions 
and Bank’s Operation Procedures. 
The Bank shall buy funds from the Client’s transaction currency 
account upon the Client’s request and shall pay for the same in 
MKD-denars equivalence. 
 

Fees and Charges 
Article  7 

The Client shall pay fee to the Bank for its services on the basis 
of this Agreement, in the amount and terms and conditions 
provided in the Decision for Bank Services Tariff. 
Signing this Agreement, the Client authorizes the Bank and 
gives irrevocable order to collect the fees and charges provided 
in the previous paragraph debiting his/her MKD-denars and 
currency transaction accounts opened in the Bank. 
The Client authorizes the Bank, in his/her name and account to 
undertake and perform all due actions and activities, and to 
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средствата од неговите денарски и девизни трансакциски 
сметки отворени во Банката. 
Корисникот ја овластува Банката, во негово име и за негова 
сметка да ги превземе и изврши сите потребни дејствија и 
активности, како и да ја потпише целокупната документација 
потребна за наплата на надоместоците. Откупот на девизните 
средства при наплата на надоместоците се врши по куповниот 
курс на Банката на денот на извршување на услугата. 
За наплата на предвидените надоместоци, Корисникот е должен 
да обезбеди доволно средства (покритие) на сметките, а во 
спротивно, Банката нема да ги изврши доставените налози. 

Известување 
Член 8 

За состојбата и настанатите промени на сметката, Банката се 
обврзува да го известува Корисникот со доставување на извод 
за промените и состојбата на средствата на сметката, на еден 
од начините понудени од страна на Банката а прифатен од 
страна на Корисникот. Се смета дека Корисникот е известен и го 
прифаќа изводот за промените и состојбата на средствата на 
сметката како и промените во работењето на Банката, доколку 
не го оспори во рок од 3 (три) дена од денот на изготвувањето. 

Член 9 
Договорните страни се обврзуваат дека како доверливи ќе ги 
чуваат сите документи, податоци и информации за кои добиле 
сознание во врска со извршување на овој Договор, за 
времетраење на Договорот, како и по негово раскинување или 
откажување, освен во случаите пропишани со законските 
прописи или ако изрично поинаку не се договорат. 
Документите, податоците и информациите за работењето со 
сметката може да се достават на барање на Корисникот, на 
овластен орган во согласност со закон или на трети лица врз 
основа на писмена согласност од Корисникот. 
Заради заштита на своите интереси Корисникот е должен како 
доверливи да ги чува сите податоци поврзани со работењето на 
сметката. 
Банката не одговара за било каква штета настаната за 
Корисникот како резултат на непочитување на обврските од овој 
член. 

Член 10 
Корисникот е согласен Банката да врши обработка и ажурирање 
на неговите податоци, да ги користи за анализа на неговото 
работење во Банката, за наплата на долг кон Банката, како и во 
останати случаи предвидени со закон. 

Раскинување на Договорот 
Член 11 

Овој Договор се склучува на неопределено време. Договорот 
може да се раскине со взаемна согласност на двете договорни 
страни или со писмено барање на едната од договорните 
страни со отказен рок од 30 дена од денот на поднесеното 
барање за раскинување на овој Договор. 
Корисникот не може да го раскине Договорот во предвидениот 
отказен рок доколку на сметката има евидентирано достасани а 
неподмирени обврски (блокади), како и обврски кон Банката, се 
додека истите не бидат во целост подмирени. 
Банката може да го раскине договорот без отказен рок ако 
утврди дека Корисникот се однесува спротивно на одредбите од 
овој Договор, општите услови за работење и важечките 
прописи, доколку не ја обезбеди потребната документација за 
ажурирање на податоците, врз основа на одлука на овластен 
орган, врз основа на закон, или доколку преку сметката не врши 
промет повеќе од две години, и за истото ќе го извести 
Корисникот. 
Во случај на раскинување на Договорот, Банката ќе ги пренесе 
средствата од сметката на Корисникот на друга сметка врз 
основа на инструкции од Корисникот, или согласно одлука од 
суд, како и друг надлежен државен орган или друга институција. 

Завршни одредби 
Член 12 

Банката не одговара за прекин на услугите поврзани со 
извршувањето на платниот промет со странство и за 

sign the whole relative documentation necessary for collecting 
the fees and charges. The exchange of currency necessary for 
collecting the fees and charges shall be done according to the 
fixing of the Bank on the date of exchange. 
The Client shall provide sufficient funds in his/her account for 
collecting the fees and charges, otherwise, the Bank shall not 
execute the provided orders. 
 

Notification 
Article  8 

For all changes and movements in the account, the Bank shall 
inform the Client by Account Balance Statements in one of the 
ways offered by the Bank and accepted by the Client. The 
Client shall be deemed to be informed and that he/she accepts 
the Statement  for the movements and balance of the funds in 
the account and the modifications in the operation of the Bank, 
of he/she does not dispute in a 3 (three) day period after the 
issuance. 
 

Article   9 
The contracting parties acknowledge and agree that shall 
consider all documents, data and information made known to 
them in relation with this Agreement as confidential, during the 
term of this Agreement, and after its termination or cancellation, 
excluding the events prescribed in the legislative regulations or 
upon explicit agreement between the parties. 
All documents, data and information for the operation of the 
account shall be presented to the Client upon his/her request, 
or to an authorized organ in accordance with the Law or to third 
parties upon prior Client’s written consent. 
The Client shall protect his/her interest keeping as confidential 
all data related to the operation of the account.  
The Bank shall not be responsible for any Client’s damage or 
loss as a result of not observing the liabilities in this article. 
 

Article  10 
The Client acknowledges and agrees that the Bank shall 
process and update his/her data, shall use it to analyze his/her 
Bank operations, to collect his/her debts to the Bank, and in all 
other events prescribed in the law. 
 

Termination of Agreement 
Article  11 

This Agreement shall be concluded for indefinite period of time. 
The Agreement may be terminated upon mutual agreement of 
both parties or with written request by one of the contracting 
parties with termination period of 30 days after the submission 
date on the request for termination of the Agreement. 
The Client may not terminate the Agreement in the anticipated 
term if the account has mature unpaid liabilities (frozen 
account), or liabilities towards the Bank, as long as they are not 
repaid in full. 
The Bank may terminate the Agreement without any 
termination period in event that the Client works against the 
clauses in the agreement, General Terms and Conditions and 
the valid regulations, or does not provide the due 
documentation to update the data, upon a decision of an 
authorized organ, on the basis of the law, or the account is not 
being used for payment operations for more than two years fro 
which the Client shall be informed by the Bank. 
In event of termination of the Agreement, the Bank shall 
transfer the funds in the account to the other Client’s account 
according to the Client’s instructions, or court ruling or other 
competent state organ or other institution. 
 

Final Clauses 
Article  12 

The Bank shall not be responsible for interruption in the 
services related to the international payment operations or for 
the consequences  of such interruption, which is out of the 
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последиците од настанатиот прекин, кој е надвор од контрола 
на Банката, односно кој е последица на виша сила и околности 
кои не можеле да бидат предвидени, спречени, отстранети или 
избегнати. 

Член 13 
Доколку настанат промени во законските прописи со кои се 
регулира работењето на платниот промет со странство, Банката 
ќе ги примени новите прописи кои ќе влезат во сила во времето 
на важење на овој Договор. Доколку таквите промени се 
несоодветни на деловните интереси на Корисникот, тој има 
право да го раскине Договорот согласно условите од членот 11 
од овој Договор. 
Договорните страни се согласни дека како уредна ќе се смета 
доставата извршена на последната пријавена адреса од страна 
на Корисникот. 

Член 14 
За се што не е предвидено со овој Договор, ќе се применуваат 
одредбите на Законот за Банки, Законот за девизно работење, 
Одлуките на Народната Банка и други позитивни законски и 
подзаконски прописи во РМ, како и актите за деловната 
политика на Банката. 

Член 15 
Во случај на спор надлежен е Основен суд Скопје 2 во Скопје. 

Член 16 
Договорот е составен во 2 (два) идентични примероци, од кои 
по еден за секоја договорна страна. 

Член 17 
Договорот е склучен и стапува во сила со денот на 
потпишувањето од двете договорни страни. 
 
КОРИСНИК 
______________________________________________________ 
 
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА AД СКОПЈЕ 
______________________________________________________ 

Bank’s control, or as a result of force majeure or circumstances 
that cannot be anticipated, prevented, eliminated or avoided. 
 

Article  13 
In event of modifications in the stipulations which regulate the 
international payment operations работењето, the Bank shall 
implement the new regulations at the moment when they come 
to effect during the validity of this Agreement. Shall such 
modifications be inadequate for the Client’s interests, the Client 
has the right to terminate the Agreement in compliance with the 
terms and conditions of article 11 of this Agreement. 
The contracting parties acknowledge and agree that any 
delivery to the last registered Client’s address shall be 
considered as received. 

Article  14 
Matters not provided in this Agreement, shall be subject to the 
stipulations of the Law on Banks, Law on Currency Operations, 
Decisions of the National Bank and other positive legislative 
and sublegislative regulations in RM, and the acts of the Bank 
business policies. 

Article  15 
Any dispute that may result from this Agreement shall be 
subject to the jurisdiction of First Instance Court 2 in Skopje. 

Article  16 
This Agreement is being singed in 2 (two) identical copies, one 
for each contracting party. 

Article  17 
The Agreement is concluded and comes to effect on the day 
when signed by both contracting parties. 
 
CLIENT 
_________________________________________________ 
 
CENTRAL COOPERATIVE BANK SKOPJE 
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                                                          Доверливо 

И З Ј А В А 

Од овластеното лице: 

Име и презиме _________________________________________________ 

Адреса _______________________________________________________ 

ЕМБГ_________________________________________________________  

Број на лична исправа __________________________________________ 

Издадена од __________________________________________________ 

Телефон ___________ Факс ___________ Е‐маил ___________________ 

Назив на клиент_________________________________________________ 

Дејност на клиент_______________________________________________ 

Сметка на клиент_______________________________________________ 

 

 

ИЗЈАВА: 

 

Пред овластениот работник на Централна кооперативна банка АД Скопје, во 

својство  на  резидент  –  нерезидент  (да  се  определи  со  заокружување),  

ИЗЈАВУВАМ  дека  сум  запознаен  со  позитивните  законски  прописи  во 

Република  Македонија  од  областа  на  девизното  работење.  Истовремено 

ИЗЈАВУВАМ дека сум запознаен со општите услови за работење со сметката, 

како и со Одлуката за надоместоците поврзани со работењето на сметките 

во Централна кооперативна банка АД скопје. 

          

 

Место и датум,   Изјавил, 

________________ година              __________________ 

                        (име и презиме, потпис) 

 

 

 

                           За Банката, 

  

__________________________________ 

(печат и потпис на овластен работник на банката) 

Confidential 

D E C L A R A T I O N  

 

By an authorized person: 

Name and surname _____________________________________________ 

Address _______________________________________________________ 

Personal number _______________________________________________ 

ID card number ________________________________________________ 

Issued by _____________________________________________________ 

Tel:  __________Fax:  ____________  Е‐mail:  ____________________________ 

Client’s name ________________________________________________ 

Client’s business ________________________________________________ 

Client’s account ________________________________________________ 

 

 

Declaration: 

 

In front of the authorized officer of Central Cooperative Bank  AD Skopje, in the 

capacity of a resident – non‐resident (mark with circle),  I  acknowledge  and 

DECLARE  that  I  understand  the  legislative  regulations  in  the  Republic  of 

Macedonia in the field of currency operations. At the same time I DECLARE that I 

understand  and  accept  the  general  Terms  and  Conditions  under  which  the 

account shall be operated and the Internal banks Decision for fees related to the 

banking  operations within Central Cooperative Bank AD Skopje. 

 

Place and date,  Declared by, 

 

_______________/dd‐mm‐yy               ___________________ 

  (name and surname, signature) 

 

 

  in favour of the Bank, 

 

__________________________________ 

(seal and signature of the authorized Bank officer) 
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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). 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). 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: 
-Meets  
-Does not meet  
requirements for opening a bank account in the Central 
Cooperative Bank AD Skopje.  
 
_______________________________ 
_______________________________ 
(place and date)  
(seal/stamp and signature of the authorized bank officer) 
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Обр.ТС-ДГ-2.3 
Централна кооперативна банка АД Скопје 

Доверливо 
Број 10- _____________ 
 

ДОГОВОР 
за отворање и водење на трансакциска сметка за 

вршење за работите на платен промет во земјата за 
физички лица 

 
Денес, _____________, во  град __________________ , помеѓу: 
 
1. Централна кооперативна банка АД Скопје, со седиште во 
град Скопје, улица 1732 број 2, со матичен број 4640063, 
застапувана од Претседателот на Управниот Одбор, Неделин 
Валчев, и членот на Управниот одбор 
________________________________________________, преку 
полномошникот _____________________________ овластен од 
УО на Банката, во понатамошниот текст наречена - „БАНКА”, од 
една страна, и 
 
2._____________________________________________________ 
со адреса _____________________________________________ 
,со лична карта број _________________ издадена од 
МВР_______________ и ЕМБГ __________________________ , 
вработен во ___________________________________________ 
(во понатамошниот текст наречен: Учесник во платен промет), 
од друга страна, се склучи следниот договор: 
 

Предмет на договорот 
Член  1 

Со овој  Договор се регулираат меѓусебните права и обврски 
помеѓу Банката и Учесникот во платниот промет во врска со 
отворање, водење и работење со трансакциската сметка број  
___________________________________  за вршење на платен 
промет во  земјата, согласно со важечките законски прописи и 
Процедурите за отворање,  водење и  работење со сметки во 
платниот промет во земјата, пропишани од страна на Банката. 

Член   2 
Банката врз основа и под услови од овој Договор отвора сметка 
на Учесникот во платниот промет преку која Учесникот е 
согласен да ги прима сите уплати, како и да врши плаќања во 
денари и тоа: уплата на готови пари на сметка, пренос на 
средства од една на друга сметка и исплата на готови пари. 

Член    3 
Со потпишувањето на овој договор Учесникот во платен промет 
изјавува дека е запознаен и дека ги прифаќа општите услови за 
отворање и водење на трансакциски сметки за вршење на 
работите на платен промет во земјата, пропишани од страна на 
Банката. 
Банката го задржува правото да ги менува општите услови, за 
што мора претходно  да го извести Учесникот со нивна објава 
на интернет страната на банката www.ccbank.mk . Се смета 
дека учесникот е известен и ги прифаќа изменетите општи 
услови, ако во рок од 15 дена од нивното објавување не 
поднесе барање за раскинување на Договорот и за затворање 
на сметката. 
Учесникот во платниот промет се обврзува дека при 
извршување  на платниот промет ќе го почитува важечкиот 
термински план за работење на Банката, објавен од Банката. 
  

Располагање со средствата на сметката 
Член  4 

За располагање со средствата на сметката, Банката може да 
издаде соодветна картичка (дебитна или чековна) на барање на 
Учесникот, преку која истиот се идентификува при вршењето на 
работите на платниот промет. 
Учесникот во платен промет може да овласти друго лице за 
располагање со средствата на сметката врз основа на писмено 
Полномошно дадено лично во присуство на одговорен работник 

 
Central Cooperative Bank Skopje 

Confidential 
№ 10- __________________ 

 
AGREEMENT 

for opening and running a Denars(MKD) account 
for individuals 

 
On__________________ , in ______________ , between: 
 
1. Central Cooperative Bank Skopje, with business office in 
Skopje, str.1732 No.2, with company registration number 4640063, 
represented by the President of the Managing Board, Nedelin 
Valchev, and the member of the Managing Board 
___________________________ , through the proxy 
_______________________________________ authorized by the 
MB of the Bank, herein after - „BANK”, on one hand, and 
 
2._________________________________________________ 
address: ___________________________________  
with ID Card/Passport number __________________  issued by the 
_________________________ and personal registration number 
________________________________ (herein after:  Client), on 
the other hand, where as both contracting parties agree upon the 
following: 

 
Scope of Agreement 

 
Article  1 

This Agreement establishes the binding rights and obligations 
between the Bank and the Client in relation with opening, 
maintenance and operating a transaction currency account No. 
_________________________________for payment operations, 
according to the effective legislative and the Procedures for opening, 
maintenance and operating domestic accounts, prescribed by the 
Bank. 

 
Article   2 

Bank on the basis and under the conditions of this agreement opens 
the account of a participant in the payment system through which 
the participant made payments as follows: cash payment to the 
account, transfer funds from one account to another and the 
payment of cash.. 

 
Article  3 

Signing this Agreement, the Client understands and accepts the 
General Terms and Conditions for opening and running a 
transaction account for domestic payment operations, prescribed by 
the Bank. 
The Bank retains the right to change the General Terms and 
Conditions from time to time, with notice to the Client and publishing 
the changes on the web-site of the Bank. The Client is deemed to 
have accepted the general terms and conditions if in a 15-day period 
does not apply for Termination of Agreement and closing the 
account. 
The Client shall execute the domestic payment operations abiding 
the effective legislative regulations referring to this matter, the 
General Terms and Conditions for operating the domestic currency 
account and also the schedule of the working time of the Bank, 
made known by the Bank. 

 
                                 Disposal of assets account  
                                                    

Article 4 
For the disposal of the assets of the account, the Bank may issue 
the appropriate card (debit or check) at the request of the participant 
through which it is identified in the exercise of the things of the 
payments system.  
Participant in the payment may authorize another person to dispose 
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на Банката, на соодветен образец - барање (Прилог 1б) или 
полномошно заверено кај Нотар. 
За полномошникот Банката може да издаде соодветна 
дополнителна картичка. 
Полномошното има важност до отповикување на истото од 
страна на Учесникот во платен промет на истиот начин како што 
е дадено, до раскинување на овој Договор или во останати 
случаи предвидени со закон. 
Доколку настане материјална штета од даденото полномошно 
за располагање со средствата на сметката, истата во целост ја 
надоместува Учесникот во платниот промет. 
За располагање со средствата на сметката по издадена чековна 
картичка, Банката издава чекови на Учесникот во платниот 
промет или на полномошникот. 
Чековите не се гарантирани за исплата од страна на Банката.  
Исплатата по чековите се врши согласно законските прописи. 

Член  5 
Банката извршува плаќања од сметката на Учесникот во 
платниот промет до висината на покритието на сметката. Под 
покритие се подразбира  состојбата на сметката од претходниот 
работен ден, намалена за сите извршени плаќања од сметката 
заедно со предвидената банкарска провизија до моментот на 
утврдување на салдото, а зголемена за евидентираните уплати 
на сметката во тековниот ден и износот на одобрениот, а 
неискористен рамковен кредит (дозволено негативно салдо на 
сметката) доколку такво негативно салдо е дозволено. 
Банката може да му одобри на Учесникот во платниот промет 
рамковен кредит (дозволено негативно салдо на сметката) 
согласно актите на Банката или во одредени случаеви врз 
основа на посебно склучен договор, за што преку изводот од 
сметката ќе го извести Учесникот. 
Учесникот во платниот промет е согласен, Банката да ги 
задржува сите приливи по сите основи на трансакциската 
сметка, се до целосно измирување на негативно салдо на 
сметката (дозволено и недозволено пречекорување). 
Доколку Учесникот не го покрие негативното салдо на сметката, 
Банката има право да покрене судска постапка за присилна 
наплата на своето побарување. 
 

Извршување на платни инструменти 
Член  6 

Учесникот во платниот промет е должен да доставува исправно 
и точно пополнети платни инструменти. За евентуално 
настанатата штета по основ на погрешно или неправилно 
пополнети платни инструменти, Банката нема да сноси 
одговорност 

Член  7 
Учесникот во платниот промет може да ја овласти Банката да 
врши плаќања во име и за сметка на Учесникот кон трети лица. 
Овластувањето се дава во писмена форма пред овластен 
работник на Банката, или заверено кај нотар, а со назначување 
на сите потребни елементи за извршувње на плаќањето: 
- сметка на товар на која  се врши плаќањето,  
- износ, 
- сметка на налогопримачот, 
- дата на извршувањето на плаќањето. 
 
Доколку Учесникот го откажува претходно даденото 
овластување, или ги менува претходно дадените инструкции, 
должен е писмено да ја извести Банката во рок од 5 дена пред 
денот на извршувањето на плаќањето, во спротивно Банката не 
сноси одговорност за евентуално настаната штета. 

Член  8 
Учесникот во платниот промет ја овластува  Банката да ја 
задолжува неговата сметка по основ на рекламации, доспеани а 
неподмирени обврски кон Банката, надоместоци согласно 
важечката Тарифа на Банката, како и во останати случаи 
предвидени со Закон. 
При уплати или пренос на средства во корист на сметките на 
Учесникот во платниот промет во Банката по налог на 

of the assets of the account on the basis of written POA delivered 
personally in the presence of responsible employee of the Bank, in 
an appropriate form - Request (Appendix 1b) or authorization 
certified by notary.  
Proxy for the Bank may issue appropriate supplementary card.  
Authorization is valid until revocation of the same by the participant 
in payment operations in the same manner as is given to the 
termination of this Agreement or in other cases provided by law.  
Should there be damage from a given authorization to dispose of the 
assets of the account, it completely reimburse the participant in 
payment operations.  
For the disposal of the assets of the account issued by chekovna 
card, bank issuing checks on the participant in the payment or 
proxy.  
Checks are not guaranteed payment by the Bank.  
Payment checks are carried out under legal regulations 

 
Article  5 

The Bank performs payments from the account of participant in the 
payment to cover the amount of the account. Under the cover 
means the status of the account from the previous business day, 
decreased for all payments made from the account with a bank 
commission intended to establish the moment of balance, and 
increased payments account recorded in the current day and the 
amount of approved and unused credit framework (allowed negative 
balance on the account) if such negative balance is allowed.  
Bank may approve a participant in the payment framework credit 
(allowed negative balance on the account) under the acts of the 
Bank or in some cases on the basis of special agreement, for which 
the statement of account shall notify the participant.  
Participant in the payment system is consensual, the bank to retain 
all the inflows to all grounds of the transaction account to be fully 
cover the negative balance in your account (overdraft allowed and 
disallowed ).   
If the participant does not cover the negative balance on the 
account, the Bank has the right to file a lawsuit for forced collection 
of their requests. 

 
Executing Payment Instruments 

 
Article  6 

Participant in the payment operations shall submit a properly and 
correctly completed payment instruments. For possibly arising 
damage on the basis of wrong or incorrectly completed payment 
instruments, the Bank will bear responsibility.            

 
Article  7 

Participant in the payment system may authorize the Bank to make 
payments on behalf of the participant to third parties. Authorization 
is given in writing to an authorized employee of the bank, or a 
certified notary, and the appointment of all necessary elements for 
effecting payment:  
- Account of the burden that payment is made,  
- Amount  
- beneficiary account ,  
- Date of execution of the payment. 
If the participant declines earlier given authorization, or to change 
previously given instructions, is obliged to notify in writing the Bank 
within 5 days before the date of execution of the payment, otherwise 
the Bank does not bear responsibility for possible damage caused 

 
 

Article  8 
Participant in the payment system empowers the Bank to oblige his 
account on the basis of complaints, due obligations to the Bank, 
benefits under existing tariffs of the Bank, as well as in other cases 
provided by law. 
When payments or transfer funds in favor of the accounts of the 
participant in payment operations in the Bank on account of a 
participant or a warrant from a third party, a participant agrees to 
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Учесникот или налог од трето лице, Учесникот е согласен за 
средствата кои се евидентираат преку трансакциската сметка, 
Банката да подготви и изврши налози согласно инструкциите 
наведени во платниот инструмент доставен од негова страна 
или третото лице како налогодавач. 

Камати, надоместоци и провизии 
Член  9 

Средствата на сметката на Учесникот во платниот промет се 
средства по видување со кои Учесникот може да располага во 
секое време. Банката пресметува и плаќа камата на средствата 
на Учесникот согласно со Одлуката за каматни стапки на 
Банката и така пресметаните камати ги припишува  на 
состојбата на сметката на крајот на пресметковниот период и 
при затворање на сметката. 
 

Член  10 
Учесникот во платниот промет се обврзува за извршување на 
услугите од овој Договор и врз основа на овој Договор да и 
плаќа на Банката надомест во висина, во рокови и на начин 
согласно Тарифата за надоместоци на услугите што ги врши 
Банката. 
Со потпишување на овој Договор, Учесникот во платниот 
промет ја овластува Банката и и дава неотповиклив налог да ги 
наплатува надоместоците и трошоците од претходниот став на 
товар на средствата од неговите сметки отворени во Банката. 

Известување 
Член  11 

За состојбата и настанатите промени на сметката, Банката се 
обврзува да го известува Учесникот во платен промет со 
доставување на извод за промените и состојбата на средствата 
на сметката, на еден од начините понудени од страна на 
Банката а прифатен од страна на Учесникот во платниот 
промет. Се смета дека Учесникот во платен промет го прифаќа 
изводот доколку не го оспори во рок од 3(три)  дена од денот на 
изготвувањето. 

Член   12 
Банката во согласност со важечките законски прописи, 
податоците за сметката ги пренесува во Единствениот регистар 
на трансакциски сметки, кој се води во Клириншката куќа и е 
единствена база на податоци и евиденција на имателите на 
сметките во домашниот платен промет, контрола на сметките и 
обезбедување на податоците. 
Договорните страни се обврзуваат дека како доверливи ќе ги 
чуваат сите документи, податоци и информации за кои  добиле 
сознание во врска со извршување на овој Договор, за 
времетраење на Договорот, како и по негово раскинување или 
откажување, освен во случаите пропишани со законските 
прописи или ако изрично поинаку не се договорат.  
Документите, податоците и информациите за работењето со 
сметката може да се достават: на барање на Учесникот во 
платниот промет; на овластен орган во согласност со закон; на 
трети лица врз основа на писмена согласност од Учесникот во 
платниот промет. 
Заради заштита на своите интереси, Учесникот во платниот 
промет е должен како доверливи да ги чува сите податоци 
поврзани со работењето на сметката. 
Банката не одговара за било каква штета настаната за 
Учесникот во платниот промет како резултат на непочитување 
на обврските од овој член. 
Учесникот во платниот промет е согласен Банката да врши 
обработка и ажурирање на неговите податоци, да ги користи за 
анализа на неговото работење во Банката, за наплата на долг 
кон Банката, како и во останати случаи предвидени со закон.  

Член  13 
Учесникот во платниот промет се обврзува за секоја настаната  
промена, односно промена на личните податоци, промена на 
адреса, промена на работно место, престанок на работен однос 
по било кој основ, како и промена на даденото полномошно за 
располагање со средствата на сметката, писмено да ја извести 
Банката во рок од 3 дена од денот на настанатите промени. За 

assets that are recorded through the transaction account, the Bank 
to prepare and carry out orders according to the instructions 
specified in the payment instrument submitted by him or a third 
person as ordering party. 
 

Interest, Fees and Charges 
 

Article   9 
Assets of the account of participant in the payment means is sight 
that participant may have at any time.  
The Bank calculates and pays interest on the assets of a participant 
pursuant to the decision on interest rates and bank interest rates are 
also calculated to explain the status of the account at the end of the 
accounting period and the closing of the account. 

 
Article  10 

Participant in the payment system is obliged to perform the services 
of this Agreement and by virtue of this Agreement and to pay the 
Bank a fee in the amount, the terms and manner under the Tariff of 
fees for services they perform Bank.  
By signing this Agreement, a participant in the payment system 
empowers the Bank and provide irrevocable order to charge fees 
and expenses of the preceding paragraph charged to the funds from 
his bank accounts opened in  
 

Notification 
 

Article  11 
For state and the changes to the bill, the Bank is obliged to notify the 
participant by submitting a statement for change and the status of 
funds in the account of one of the ways used by the Bank and 
accepted by the participant in payment operations. It is believed that 
the participant accepts the statement, if not contested within 3 
(three) days from the date of preparation 

 
Article  12 

Bank in accordance with applicable legal regulations, data for the 
account carries only the register of transaction accounts, which 
leads to the clearing house and a single database and records of 
holders of accounts in domestic payment, control of accounts and 
provision of data .  
The Contracting Parties undertake as it will keep confidential all 
documents, data and information that have knowledge about the 
execution of this Agreement, for the duration of the agreement, after 
its termination or cancellation, except in cases prescribed by legal 
regulations or expressly agree otherwise.  
Documents, data and information to work with the account may be 
submitted: a request of the participant in payment operations, the 
authorized body in accordance with law, the third based on the 
written consent of the participant in payment operations.  
To protect their interests, participating in the payment system is 
obligated as to keep confidential all information relating to the 
operation of the account.  
The Bank is not responsible for any damage to participant in the 
payment as a result of failure to comply with the obligations of this 
Article.  
Participant in the payment operations Bank agrees to perform 
processing and update its data to use for analysis of his work at the 
Bank for recovery of debt to the Bank, as well as in other cases 
provided by law.  

 
Article 13 

Participant in the payment shall be obliged for any change or 
change of personal data, change of address, change of 
employment, termination of employment on any basis, and change 
given authorization to dispose of the assets of the account, writing 
notify the Bank within 3 days from the date of the changes. For 
possible damage to the participant, caused due to untimely 
notification by the participant, the Bank will bear responsibility. 
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евентуална штета на Учесникот, настаната заради ненавремено 
известување од страна на Учесникот, Банката нема да сноси 
одговорност. 

Раскинување на Договорот 
Член  14 

Овој договор  се склучува на неодредено време. Истиот може 
да го раскине една од договорните страни со отказен рок од 30 
дена.  
Учесникот во платниот промет за раскинување на Договорот 
поднесува писмено барање до Банката. 
Учесникот во платниот промет не може да го раскине Договорот 
во предвидениот отказен рок доколку на сметката има 
евидентирано достасани а неподмирени обврски (блокади), како 
и обврски кон Банката. 
Во случај на раскинување на Договорот, Учесникот во платниот 
промет е должен да ја врати картичката со депониран потпис, 
како и картичката издадена на ополномоштеникот односно 
издадените чекови и чековна книшка. 
Банката може да го раскине договорот без отказен рок ако 
утврди дека Учесникот во платниот промет се однесува 
спротивно на одредбите од овој Договор, општите услови за 
работење и важечките прописи, врз основа на одлука на 
овластен орган, врз основа на закон, или доколку на сметката 
нема средства а преку истата не врши платен промет повеќе од 
две години,  и  за истото ќе го извести Учесникот. 
Во случај на раскинување на Договорот од страна на Банката, 
Банката ќе ги пренесе средствата од сметката на Учесникот во 
платниот промет на друга сметка врз основа на инструкции од  
Учесникот, или согласно одлука од суд, како и друг  надлежен 
државен орган или друга институција, а доколку во рок од 8 
(осум) дена Учесникот  не достави инструкции, Банката ќе ги 
пренесе средствата на сметка по свој избор. 

Завршни одредби 
Член  15 

Доколку настанат промени во законските прописи со кои се 
регулира работењето на платниот промет во земјата, Банката 
ќе ги примени новите прописи кои ќе влезат во сила во времето 
на важење на овој Договор. Доколку таквите промени се 
несоодветни на деловните интереси на Учесникот во платниот 
промет , тој има право да го раскине Договорот согласно 
условите од овој Договор. 
Договорните страни се согласни дека како уредна ќе се смета 
доставата извршена на последната пријавена адреса од страна 
на Учесникот во платниот промет. 

Член  16 
За се што со овој Договор не е предвидено важат одредбите на 
законските прописи и актите за деловната политика на Банката. 

Член  17 
Во случај на спор надлежен е Основен суд Скопје 2 во  Скопје. 

Член  18 
Договорот е составен во 2 (два) идентични примероци, од кои 
по еден за секоја договорна страна. 

Член  19 
Договорот е склучен и стапува во сила со денот на 
потпишувањето од двете договорни страни. 
 
УЧЕСНИК ВО ПЛАТЕН ПРОМЕТ                   
______________________________________________ 
 
 
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ 
______________________________________________ 

 
 

Termination of Agreement 
Article  14 

This Agreement shall be concluded for indefinite period of time. The 
Agreement may be terminated upon mutual agreement of both 
parties or with written request by one of the contracting parties with 
termination period of 30 days after the submission date on the 
request for termination of the Agreement. 
The Client may not terminate the Agreement in the anticipated term 
if the account has mature unpaid liabilities (frozen account), or 
liabilities towards the Bank, as long as they are not repaid in full. 
The Bank may terminate the Agreement without any termination 
period in event that the Client works against the clauses in the 
agreement, General Terms and Conditions and the valid regulations, 
or does not provide the due documentation to update the data, upon 
a decision of an authorized organ, on the basis of the law, or the 
account is not being used for payment operations for more than two 
years fro which the Client shall be informed by the Bank. 
In event of termination of the Agreement, the Bank shall transfer the 
funds in the account to the other Client’s account according to the 
Client’s instructions, or court ruling or other competent state organ 
or other institution. 

 
Final Clauses 

Article  15 
In event of modifications in the stipulations which regulate the 
international payment operations работењето, the Bank shall 
implement the new regulations at the moment when they come to 
effect during the validity of this Agreement. Shall such modifications 
be inadequate for the Client’s interests, the Client has the right to 
terminate the Agreement in compliance with the terms and 
conditions of Agreement. 
The contracting parties acknowledge and agree that any delivery to 
the last registered Client’s address shall be considered as received. 

 
Article 16 

Matters not provided in this Agreement, shall be subject to the 
stipulations of the Law on Banks, Law on Currency Operations, 
Decisions of the National Bank and other positive legislative and 
sublegislative regulations in RM, and the acts of the Bank business 
policies. 

 
Article 17 

Any dispute that may result from this Agreement shall be subject to 
the jurisdiction of First Instance Court 2 in Skopje. 

 
Article 18 

This Agreement is being singed in 2 (two) identical copies, one for 
each contracting party. 

 
Article 19 

The Agreement is concluded and comes to effect on the day when 
signed by both contracting parties. 
 
 
CLIENT   
_______________________________________________ 
 
 
CENTRAL COOPERATIVE BANK SKOPJE 
_______________________________________________ 
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                                                          Доверливо 

И З Ј А В А 

Од овластеното лице: 

Име и презиме _________________________________________________ 

Адреса _______________________________________________________ 

ЕМБГ_________________________________________________________  

Број на лична исправа __________________________________________ 

Издадена од __________________________________________________ 

Телефон ___________ Факс ___________ Е‐маил ___________________ 

Назив на клиент_________________________________________________ 

Дејност на клиент_______________________________________________ 

Сметка на клиент_______________________________________________ 

 

 

ИЗЈАВА: 

 

Пред овластениот работник на Централна кооперативна банка АД Скопје, во 

својство  на  резидент  –  нерезидент  (да  се  определи  со  заокружување),  

ИЗЈАВУВАМ  дека  сум  запознаен  со  позитивните  законски  прописи  во 

Република  Македонија  од  областа  на  девизното  работење.  Истовремено 

ИЗЈАВУВАМ дека сум запознаен со општите услови за работење со сметката, 

како и со Одлуката за надоместоците поврзани со работењето на сметките 

во Централна кооперативна банка АД скопје. 

          

 

Место и датум,   Изјавил, 

________________ година              __________________ 

                        (име и презиме, потпис) 

 

 

 

                           За Банката, 

  

__________________________________ 

(печат и потпис на овластен работник на банката) 

Confidential 

D E C L A R A T I O N  

 

By an authorized person: 

Name and surname _____________________________________________ 

Address _______________________________________________________ 

Personal number _______________________________________________ 

ID card number ________________________________________________ 

Issued by _____________________________________________________ 

Tel:  __________Fax:  ____________  Е‐mail:  ____________________________ 

Client’s name ________________________________________________ 

Client’s business ________________________________________________ 

Client’s account ________________________________________________ 

 

 

Declaration: 

 

In front of the authorized officer of Central Cooperative Bank  AD Skopje, in the 

capacity of a resident – non‐resident (mark with circle),  I  acknowledge  and 

DECLARE  that  I  understand  the  legislative  regulations  in  the  Republic  of 

Macedonia in the field of currency operations. At the same time I DECLARE that I 

understand  and  accept  the  general  Terms  and  Conditions  under  which  the 

account shall be operated and the Internal banks Decision for fees related to the 

banking  operations within Central Cooperative Bank AD Skopje. 

 

Place and date,  Declared by, 

 

_______________/dd‐mm‐yy               ___________________ 

  (name and surname, signature) 

 

 

  in favour of the Bank, 

 

__________________________________ 

(seal and signature of the authorized Bank officer) 

 

 


