БАРАЊЕ ЗА ДЕБИТНА КАРТИЧКА
Архивски Број

□ MasterCard Debit
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

□ Visa Classic Debit

Име:

ЕМБГ

□ Женет/Мажена
□ Основно

Брачен статус:
Образование:

ПОДАТОЦИ ЗА ЖИВЕАЛИШТЕ

(Татково име):

Презиме:

Број на лична карта/пасош:

Државјанство:

□ Неженет/Немажена
□ Гимназија

□ Вдовец/Вдовица
□ Средно општо

ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО

Работен статус:

□ ДООЕЛ/ДОО
□ АД приватно

□ Партнер
□ Високо стручно □ Вишо □ Високо
Град:

Град:

Контакт телефон:

□ Вработен

□ Невработен □ Студент □ Пензионер □ Друго:
□ Самостоен вршител на дејност □ Странска компанија
□ Државна институција
□ Други организации

□ Претприемач
□ АД државно

Име на претпријатето:

Адреса на претпријатието:

Број на вработени во претпријатието:

Вкупен работен стаж:

ПОДАТОЦИ ЗА ДНЕВЕН ЛИМИТ

□ Разведен/Разведена
□ Средно стручно

Адреса на живеење (од лична карта):

Адреса за контакт:

Вработен во:

Датум

Мобилен телефон:

Е-mail:

Контакт телефон:

Факс:

Вкупен работен стаж кај моменталниот работодавач:

24.000,00мкд на Банкомат
36.000,00мкд на Пос терминал (вкупно 36.000,00мкд)

Стандарден дневен лимит:
1. Пос терминал ___________

Нестандарден дневен лимит на износ од:

2. Банкомат _____________

ПОЛНОМОШНО ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА КАРТИЧКА
Податоци за овластено лице: Име:

Презиме:

Име:
Место на раѓање:

(со печатни кирилични букви)

Презиме:
Датум на раѓање:

ЕМБГ

(со латинични букви како на пасош)
Број на лична карта:

Државјанство:

Број на пасош:
Сродство со барателот:

□ Сопруг/Сопруга □ Родител□ Дете □ Друго

Полномошното го дава и своерачно го потпишува
Со поднесување на ова Барање го изјавувам следново:
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
благовремено ќе ја информирам Банката најдоцна во рок од 15 дена, ако не е поинаку определено;
3. Согласен сум Банката да ги измени, дополни, избрише и/или да го сопре користењето на моите лични податоци, доколку промените
потекнуваат од законски дозволени извори, без обврска Банката претходно или дополнително да ме извести;

4. Согласен сум Банката да ги провери телефонските броеви и адресите за контакт преку контактирање на истите;
5. Согласен сум моите лични податоци да се отстапат на трети лица врз основа на склучен договор со Банката, исклучиво во услови
предвидени со важечките законски прописи и/или моја дополнителна писмена согласност, како и дека сум информиран за моето
право со поднесување на писмено барање за повлекување на оваа согласност:
6. Согласен сум моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и други известувања, за сите
производи и услуги на Банката, како и дека сум информиран за моето право со поднесување на писмено барање на
шалтерите на Банката, во секој момент, без надомест, да ми биде повлечена оваа согласност.

□ ДА □ НЕ

Потпис на корисникот на
основната картичка
Пополнува Банката:

Датум:

потпис

Место:

Барањето го примил (Име и презиме):

Датум:

Потпис:
Експозитура:

Потпис на корисникот на
дополнителната картичка

потпис

Датум:

