
ИЗЈАВА ЗА ПОВРЗАНОСТ 

 
За Физички Лица       За Правни лица   
 
Од ___________________________     Од __________________________                                     
(име и презиме на клиентот)    (назив на правното лице ) 
 
______________________________         _____________________________               
(матичен број на клиентот)                           (матичен број на правното лице) 
 
        _____________________________ 
        (даночен број на правното лице) 
 
На ден ____________ ја потпишувам оваа Изјава за поврзаност како Прилог на барање за 
кредитен производ  (кредит, дозволено пречекорување на сметка, кредитна картичка и слично).  

 
1. Со оваа изјава потпишувам дека имам поврзаност со следните лица:  
(прашање бр. 1 треба да се одговори од страна на клиент ако е ПРАВНО или ФИЗИЧКО ЛИЦЕ)  
 
- акционер (само ако е правно лице) кој директно или индиректно поседува повеќе од 5 % од 
акциите со право на управување со банката: 

име (правно лице) 
матичен број  (правно 
лице) седиште, адреса, град 

даночен број (за 
правни лица)  

    

    

    

 
2. Со оваа изјава ја потврдувам мојата поврзаност по основ на: 
   (прашање бр. 2 треба да се одговори од страна на клиент ако е ПРАВНО или ФИЗИЧКО ЛИЦЕ)  
- учествување во управувањето во следните правни лица : 

име (правно лице) 
матичен број  (правно 
лице) седиште, адреса, град 

даночен број (за 
правни лица)  

    

    

    

 
-учествување во управувањето на субјект кој остварува значителен интерес во друг субјект,  
во кој банката исто така остварува значителен интерес а тоа е правното лице: 

име (правно лице) 
матичен број  (правно 
лице) седиште, адреса, град 

даночен број (за 
правни лица)  

    

    

    

 
3. Во нашето управување учествуваат следните правни лица со над 20% учество: 
   (прашање бр. 3 треба да се одговори од страна на клиент ако е ПРАВНО ЛИЦЕ)  

име (правно лице) матичен број (правно лице) седиште, адреса, град 
даночен број (за 
правни лица)  

    

    

    

 



-ако во исто време тие лица (лицата, кои учествуваат со над 20% во нашето управување),  
учествуваат со над 20% и во следново претпријатие (друштво): 

име (правно лице) 
матичен број   
(правно лице) 

седиште, адреса, 
град 

даночен број (за 
правни лица)  

    

    

    

 
 
4. Ние поседуваме над 20% од акции или удели со право на глас во следното  
    претпријатие (друштво): 
 (прашање бр. 4 треба да се одговори од страна на клиент ако е ПРАВНО ЛИЦЕ)  

име (правно лице) 
матичен број  (правно 
лице) 

седиште, адреса, 
град 

даночен број (за 
правни лица)  

    

    

    

 
 
5. Изјавувам дека јас поседувам акции над 20% со право на глас или  учествувам во 
управувањето во следното правно лице: 
(прашање бр. 5 треба да се одговори од страна на клиент ако е ФИЗИЧКО ЛИЦЕ)  

име (правно лице) 
матичен број  (правно 
лице) 

седиште, адреса, 
град 

даночен број (за 
правни лица)  

    

    

        

 
6. Брачна состојба (прашање бр. 6 да се заокружи а треба да се одговори од страна на клиент ако 
е ФИЗИЧКО ЛИЦЕ)  

• Женет/мажена 

• Неженет/немажена 

• Вдовец/Вдовица  

• Разведен/a  
 

Пополнувањето на сите точки од изјавата се задолжителни, но не сносат понатамошни последици.    

Пред потпишување на оваа изјава познато ми/ни е дека доставувањето на невистинити податоци 
носи одговорност согласно законската регулатива.  
 
Согласен сум со правото на Банката да ги користи моите лични податоци (вклучувајќи го и 
ЕМБГ) и истите да бидат регистрирани, зачувани и обработувани согласно со законските прописи.  
 
Јас долупотпишаниот изјавувам дека пополнувањето на оваа изјава го сторив доброволно без 
ничија присила и одговорноста за дадените податоци ја сносам лично согласно со законот за 
заштита на лични податоци.  
 
Потпис на клиентот 
________________________________ 
 
Место и датум на потпишување на изјавата 
________________________________ 


