
* Минимален износ над кој се испраќа СМС известување за приливи на трансакциска сметка е 100 денари.

Барањето пополнете го со печатни букви. Во квадратчињата за избор на соодветна услуга обележете со "X"

Податоци за подносителот на Барање

Трансакциска сметка

www.sparkasse.mk

Место и датум Потпис на подносителот на Барање / Управител

Адреса

Име и презиме ЕМБГ

Мобилен телефон

Воведување Укинување Промена

Пополнува Банката - податоците од Барањето ги проверува референт од Банката 

Експозитура

Име и презиме Потпис и печат

Датум

E-mail адреса

Со потпишување на ова Барање изјавувам дека:

1. Сум информиран и согласен Банката да ги користи, евидентира и обработува моите лични податоци согласно важечките законски 
прописи и актите на Банката за заштита на личните податоци, а кои ги давам за реализирање на ова Барање;

2. Ја потврдувам комплетноста и точноста на наведените податоци, запознаен сум со значењето на наведувањето на податоците за 
реализирање на ова Барање и задолжителноста на бараните податоци, при што се обврзувам дека при промена на податоците веднаш 
ќе ја информирам Банката;

3. Сум информиран за Општите услови за користење на услугата СМС известување објавени на официјалната веб страна на Банката 
www.sparkasse.mk и истите ги прифаќам;

4. Ја овластувам Банката од мојата трансакциска сметка да наплати надомест за користење на услугата СМС известување согласно 
важечката Одлука за тарифи на Банката објавена на официјалната веб страна на Банката www.sparkasse.mk.

Согласен сум моите лични податоци да се користат за промотивни цели на Банката  ДА ___  НЕ ___

БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА СМС ИЗВЕСТУВАЊЕ

ТИП НА УСЛУГА НАВЕДЕТЕ ГО ИЗНОСОТ НАД КОЈ САКАТЕ 
ДА ДОБИВАТЕ СМС ИЗВЕСТУВАЊЕ ИЗБОР

Приливи на денарска трансакциска сметка*

Трансакции со дебитни картички на физичко лице 

Трансакции со дебитни картички на физичко лице на кои сум овластен/а

Трансакции со кредитни картички на физичко лице 

Трансакции со кредитни картички на физичко лице на кои сум овластен/а

Трансакции со бизнис картички на правно лице

Трансакции со бизнис картички на правно лице на кои сум овластен/а

Известување за важност на картичка

Промотивни известувања
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