
Архивски Број  Датум

 Име:  (Татково име):  Презиме:

ЕМБГ Број на лична карта/пасош: Државјанство:

Брачен статус:  □ Женет/Мажена  □ Неженет/Немажена  □ Вдовец/Вдовица  □ Разведен/Разведена  □ Партнер 

Образование: □ Основно □ Гимназија □ Средно општо □ Средно стручно □ Вишо □ Високо  

Вкупен број на членови во семејството под 21 година:       Вкупен број на членови во семејството над 21 година: 

 Адреса на живеење (од лична карта):  Град:

Адреса за контакт:  Град:  Контакт телефон:  Мобилен телефон:  Е-mail: 

  Работен статус: □ Вработен □ Невработен □ Студент □ Пензионер □ Друго:

Вработен во:  □ ДООЕЛ/ДОО □ Претприемач  □ Самостоен вршител на дејност □ Странска компанија 

 □ АД приватно □ АД државно □ Државна институција □ Други организации

Име на претпријатето: Адреса на претпријатието: Контакт телефон: Факс:
 
Број на вработени во претпријатието: Вкупен работен стаж:  Вкупен работен стаж кај моменталниот работодавач:

  Депозити:  1. Тип на депозит  Банка 2. Тип на депозит  Банка

Кредити: 1. Вид Банка Месечна рата Достасува на

 2. Вид Банка Месечна рата Достасува на

Картички (во која банка):  □ VISA □ MASTER CARD □ AMEX □ DINERS □ Друго:

 Опис на недвижност: □ Куќа □ Стан □ Земјиште □ Деловен простор □ Друго  Сопственост        % 

Возило: □ Да □ Не  Месечни приходи:  Нето плата:   Закупнини:  Други приходи: Вкупно:

Месечни расходи:  Закупнини:  Осигурување:  Други расходи:  Вкупно:

 Баран износ од  МКД Рок на отплата (месеци)

Податоци за овластено лице: Име:   Презиме:  (со печатни кирилични букви) 

Име:   Презиме:  (со латинични букви како на пасош) 

Место на раѓање:  Датум на раѓање:  Број на лична карта:   Број на пасош:

ЕМБГ Државјанство:  Сродство со барателот: □ Сопруг/Сопруга □ Родител □ Дете □ Друго

  □ Visa Classic  □ Visa Gold  □ Master Card Standard   □ Master Card Gold

Датум: Место: 

Датум:

потпис

потпис

Пополнува Банката: 
Барањето го примил (Име и презиме): 

Потпис: 

Експозитура: Датум:

Потпис на корисникот на 
основната картичка

Потпис на корисникот на
дополнителната картичка 

 Со поднесување на ова Барање го изјавувам следново:
1. Сум информиран и согласен Банката да ги користи, евидентира и обработува моите лични податоци и податоците на моето потесно 

семејство (понатаму во текстот: „мои лични податоци“) со кои живеам во економска заедница и кои се во функција на моето 
поднесено Барање 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. Запознаен сум со условите за користење на овој кредитен продукт, со содржината и условите од договорот пред неговото склучување 
и за сите видови на трошоци кои се директно поврзани со користењето на овој кредитен продукт и истите ги прифаќам.

7. 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

Јас долупотпишаниот, го ополномошнувам горенаведеното лице (полномошник), целосно да располага со средствата од кредитниот лимит што ми е одобрен врз основа на 
горенаведеното кредитно барање, и ја овластувам Шпаркасе Банка на полномошникот да му издаде дополнителна кредитна картичка која ќе биде поврзана со одобрениот кредитен 
лимит и отворената сметка врз основа на ова барање за кредитна картичка.

Полномошното го дава и своерачно го потпишува 

Барање/Изјава за начинот на доставување на редовни месечни известувања
Со ова Барање/Изјава потврдувам дека месечниот преглед (извештај) за Кредитна картичка и соодветните известувања поврзани со моите производи во Шпаркасе Банка сакам да ги добивам:
1. Електронски на: E-mail @
2. По пошта на адресата на живеење (контакт адреса).
(изберете го начинот на известување со заокружување на една од опциите : 1 или 2)
Напомени:
- Можно е да се избере само еден начин со заокружување на бројот пред Вашиот избор од прикажаните две опции.
- Избраниот начин на известување за месечните прегледи се однесува на сите постоечки и нови кредитни картички кои клиентот ги има во Шпаркасе Банка.
- Клиентот има право во било кое време, со пополнување на ново Барање да го промени начинот на доставување на месечни прегледи за кредитните картички кои ги има во 

Шпаркасе Банка. Изјавувам дека сум запознаен/а и дека целосно ги прифаќам можните ризици поврзани со интернет, email комуникација и поштенската мрежа и истите ги 
прифаќам и ја овластувам Шпаркасе Банка да врши достава на месечните прегледи и известувања на погоре наведената email адреса, односно поштенска адреса.

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

ПОДАТОЦИ ЗА ЖИВЕАЛИШТЕ

ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО

БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ СО ДРУГИ БАНКИ

ИМОТНО - ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА НА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТЕН ЛИМИТ

ПОЛНОМОШНО ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА КАРТИЧКА

Специјалистичко стручно

ПОДАТОЦИ ЗА ДНЕВЕН ЛИМИТ     

Нестандарден дневен лимит на износ од:  1. Пос терминал ___________     2. Банкомат _____________

Стандарден дневен лимит:
*За Visa Classic и Master Card Standard на Банкомат 24.000,00мкд и на Пос терминал 36.000,00мкд (вкупно 36.000,00мкд)

*За Visa Gold и Master Card Gold на Банкомат 50.000,00мкд и на Пос терминал 50.000,00мкд (вкупно 50.000,00мкд)

БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТНА КАРТИЧКА



*Согласноста се дава во согласност со Законот за кредитно биро („Службен весник на РМ“ бр.81/08 и 
24/11) и Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РМ“ бр. 07/05, 103/08 и 124/10).
 

Со цел за:

Давам согласност на

Шпаркасе Банка Македонија А.Д. Скопје 

      

(назив на Корисникот на податоци)

да добие извештај за фактичката состојба на моите обврски, исклучиво за горенаведената цел
и за времетраењето на истата.

Видови извештаи: Минимален извештај, Извештај за пристигнати ненаплатени обврски, 
Основен извештај, Детален извештај за обврска, Збирен извештај, Мониторинг извештај

С О Г Л А С Н О С Т
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ОД

МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ (МКБ)

Пополнува физичко лице
Име и презиме

Адреса

ЕМБГ

Запознат/a сум дека:
1. МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја претходна 
писмена согласност.
2. Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и 
целосноста на кој било податок содржан во извештајот.
3. МКБ не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било 
неповолна активност преземена од Корисникот на податоците спрема мене, заснована целосно 
или делумно на извештајот, освен во случај на доставување на лажни информации со цел да ми 
наштети мене или на давателот на податоци или на корисникот на податоци..
4. МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 години од исплата на обврската или 
затворање на сметката.
5. Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.

(Место и датум) (Давател на согласност)

Назив на правното лице

Даночен број на правното лице

Жиро сметка на правното лице

Адреса на правното лице

Телефон и факс на правното лице

Е-маил на правното лице

                 

Име,таково име и презиме

матичен број           

датум на раѓање                                                                                          место на раѓање    

адреса на живеење                                                                                     место на живеење

број на лична карта/пасош издадена од                                                  општина на живеење

ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТНОТО МЕСТО

Утврдуваме дека горенаведеното лице е во редовен работен однос на неопределено време на работно место

                                                 се непрекинат работен стаж од                               , од тоа во сегашното претпријатие од   

      

ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА

Просечната плата од редовен работен однос (без детски додатоци, хонорари, прекувремена работа и др.) 
остварен во претходните три месеци изнесува:

Денари                                                             со букви

ПОДАТОЦИ ЗА ОБВРСКИ ПО ПЛАТА

Обврски по плата                                                              Месечна рата по обврски

а) ПО СУДСКИ ЗАБРАНИ                                                 _____________________ 

б) ПО ЗАБРАНА ЗА:    
- станбен кредити                                                              _____________________                         
- потрошувачки кредити                                                    _____________________ 
- други кредити                                                                   _____________________ 
   
в) ДРУГИ ЗАБРАНИ                                                           _____________________ 

ВКУПЕН ИЗНОС                                                                _____________________ 

    

Раководител на Финансиска Служба                                                          Директор на правно лице

_________________________________                                                               ___________________________    
           

 
    м.п.

Архивски печат од правното лице

/

ЖИРАНТКОРИСНИК НА КРЕДИТНА КАРТИЧКА/
ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ ПО ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА  

ЗАВЕРЕНИ ОПШТИ ПОДАТОЦИ ОД ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА



НАЛОГ

за задршка заради наплата на побарувања со административна забрана од плата за

корисник на кредитна картичка / жирант

По основа на писмена Согласност добиена од работникот ____________________________, да се стави
административна забрана на плата заради наплата на побарување во корист на Шпаркасе Банка АД Скопје
(согласно законската регулатива) за отплата по Договор бр.___________________, се обврзуваме дека по
доставување на овој Налог, ќе вршиме задршка од платата на именуваниот работник и тоа:

1. Задршка на износ од _____________ МКД за период од ________ месеци, со почеток од _________ година
и ќе траат се до конечно и целосно отплатување на побарувањата на Банката.
Уплатата ќе се врши во корист на жиро сметка _____________________________(сметка на корисник на
кредитна картичка), со повикување на број ___________________________.

Месечните задршки може да се менуваат, при што согласни сме да вршиме задршка согласно променетиот
износ, а по добиено известување. Оваа забрана ќе биде во сила се додека не се добие писмено
известување од Банката дека долгот е целосно отплатен.

2. Се обврзуваме да вршиме задршка од платата на работникот и за износот на евентуалните трошоци
(помалку неплатени камати, казнена камата, договорни казни и опомени и друго) настанати при отплата на
долгот, а врз основа на доставена конечна пресметка од Банката.

3. Се обврзуваме да ја известиме Банката за промена на висината на месената плата или за евентуален
престанок на работниот однос на работникот по било кој основ во рок од 8 дена по настанатата промена,
истовремено се обврзуваме без одлагање да го пренесеме овој налог за административна забрана и кај
новиот работодавач

4. Се обврзуваме задршките од плата да се спроведуваат се до добивање на известување од Банката за
целосно намирување на долгот.

Раководител на Финансиска Служба                Потписи на овластени лица              Директор на правното лице

______________________________                                                                                    _______________________   

                                                   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СОГЛАСНОСТ

за наплата за побарување со административна забрана од плата

Од корисник на кредитна картичка / жирант _______________________________________, со живеалиште на
___________________________________ (адреса), со ЕМБГ______________________________ и лична карта бр.
________________. 

Јас, долупотпишаниот ________________________________ во работен однос кај работодавачот
___________________________ на работно место _______________________, а заради обезбедување на наплата
на побарување по Договор бр.________________ од ______________ година, ја давам следната

СОГЛАСНОСТ

1. На мојата плата што ја примам кај работодавачот ____________________________ согласен сум да се
стави административна забрана за отплата на обврските по цитираниот Договор за издавање и користење
на кредитна картичка, во висина од месечната задршка, односно променетата месечна задршка.

2. Го овластувам работодавачот да ги уплатува средствата што ќе се запираат од мојата плата на жиро
сметка ______________________________ (сметка на корисник на кредитна картичка), со повикување
на број ___________________________.

3. Согласен сум да обезбедам налог за административна забрана заверен и потпишан од работодавачот и да
ја доставам до Банката, во случај на промена на работодавачот, се обврзувам да обезбедам налог за
административна забрана заверен и потпишан и од новиот работодавач.

4. Доколку примам известување од Банката за промена на месечната задршка, се обврзувам да го известам
работодавачот за истото, а отплатата да се врши согласно променетата месечна задршка.

________________201__ година                                             КОРИСНИК НА КРЕДИТНА КАРТИЧКА / ЖИРАНТ      

                                                                                                           ________________________________ 

м.п. 


