
Доверливо
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Моб.тел за СМС _______________
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ЕМБГ
ЛК /Пасош бр. 
Телефон
Е-маил

Лични податоци:

Рамковен договор бр.Експозитура

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

Барателот е: Резидент Нерезидент

БАРАЊЕ

Корисникот бара: (да се означи и дополни).
(За услугите означени со * , корисникот поднесува посебно барање и/или склучува посебен договор)

Visa Debit Debit Mastercard World Debit Mastercard

Платежна сметка

Отворање на сметка Промени (ажурирање) Затворање на сметка

Вид на активност

Вид и валута на сметка

Платежна картичка 

Пренос/трансформација 
на сметка

На шалтер во експозитура Електронско банкарство * Е-маил СМС

(место и датум на одобрување)

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

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

ББАН

ИтноСтандардно

Фотокопија од лична исправа на овластен потписник Оригинал доставен на увид
Друго: __________________________________________________________________________________________________
(Доколку корисникот бара отворање на сметка со основни функции, истиот доставува и писмена Изјава согласно чл.72 од ЗПУПС, и - соодветен 
документ за докажување на законските права согласно член 74 од ЗПУПС) 

Потребна документација: (да се означи/дополни)
Фотокопија од лична карта/патна исправа Оригинал доставен на увид

Пополнува БанкатаПо извршениот увид во приложените документи, организацискиот дел на Банката утврди дека подносителот на барањето :
(да се означи)

ИБАН

Сметка со основни функции

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 со одредбите од Законот за банки (Сл.весник на РМ бр.67/07; 90/09; 67/10; 26/13; 15/15; 153/15; 193/16; 7/19; 101/19, и 122/21).
Податоците може да се користат исклучиво за потребите на Банката и во случаи предвидени со закон.
Изјавувам дека  сум информиран и согласен Банката да ги користи моите лични податоци согласно со 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 писмено 
барање на шалтерите на Банката. 

Корисник

Пријава на овластени потписници

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

Лични податоци за цели на директен маркетинг
Со пополнување на Барањето потврдувам дека: (да се означи)

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

Име и презиме на корисник на картичка на латиница/не повеќе од 19 симболи вклучувајќи и празни места

Информации за промени и/или состојба на сметка
Валута ___________

(печат и потпис на овластен работник на Банката) 

Централна кооперативна банка АД Скопје 

СМС известување за трансакцииНачин на издавање на платежна картичка

Име и Презиме
Адреса

Со паричните средства на наведената банкарска сметка ќе располага Корисникот со потпишување на начин потпишан на овој образец

Име, Презиме и потпис____________________________________________________________________________

Депозитна сметка

Централна кооперативна банка АД Скопје


