БАРАЊЕ за дозволено пречекорување по трансакциска сметка
Архивски Број

Име:

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
ЕМБГ
Брачен статус:
Образование:

(Татково име):

Презиме:

Број на лична карта/пасош:

Државјанство:

□ Женет/Мажена □ Неженет/Немажена □ Вдовец/Вдовица □ Разведен/Разведена □ Партнер
Специјалистичко стручно
□ Основно
□ Гимназија
□ Средно општо
□ Средно стручно
□ Вишо

Вкупен број на членови во семејството под 21 година:
ПОДАТОЦИ ЗА ЖИВЕАЛИШТЕ

Град:

Град:

ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО

Работен статус:

□ДООЕЛ/ДОО
□АД приватно

□Претприемач
□АД државно

Име на претпријатието:

Контакт телефон:

Мобилен телефон:

Е-mail:

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

Број на вработени во претпријатието:

Контакт телефон:

Вкупен работен стаж:
Депозити: 1. Тип на депозит

Банка

Кредити:

1. Вид

Банка

Месечна рата

Достасува на

2. Вид

Банка

Месечна рата

Достасува на

□ VISA

ИМОТНО - ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА НА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ
Возило:

□ Да □ Не

Месечни расходи:

2. Тип на депозит

Банка

□ MASTER CARD
□ AMEX
□ DINERS
□ Друго:
□ Стан □ Земјиште □ Деловен простор □ Друго
Сопственост
Опис на недвижност: □ Куќа

Месечни приходи:

Нето плата:

Закупнини:

Други приходи:

Закупнини:

Осигурување:

Други расходи:

Вкупно:

ПОДАТОЦИ ЗА ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ

Факс:

Вкупен работен стаж кај моменталниот работодавач:

БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ СО ДРУГИ БАНКИ

Картички (во која банка):

□ Високо

Вкупен број на членови во семејството над 21 година:

Адреса на живеење (од лична карта):

Адреса за контакт:

Вработен во:

Датум

Барам износ на дозволено пречекорување од

МКД

%

Вкупно:

Рок на отплата (месеци):

1. Се обврзувам,на средствата на користеното пречекорување на Банката да и плаќам камата и согласен сум Банката да ја менува висината на каматната стапка онака како ќе биде
утврдено со Одлуката за каматните стапки на Банката.
2. Во случај на нередовно отплатување на дозволеното пречекорување се обврзувам да и платам на Банката затезна камата по трансакциската сметка, камата предвидена во Одлуката
за каматните стапки на Банката.
3. Со ова се обврзувам дека сите примања врз основа на кои ми е одобрено дозволеното пречекорување ќе ги уплатам на мојата трансакциска сметка за времето на користење и дека
истото ќе го измирам во предвидениот рок.
4. Во случај на надминување на дозволеното пречекорување согласен сум Банката да постапи по изјавата за депозит како покритие за дозволеното пречекорување.
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

Потпис на барателот на
дозволено пречекорување
Пополнува Банката:

Датум:

потпис

Место:

Барањето го примил (Име и презиме) :

Датум:

Потпис:
Експозитура:

Датум:

СОГЛАСНОСТ
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ОД
МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ (МКБ)

Архивски печат од правното лице
Назив на правното лице
Даночен број на правното лице
Жиро сметка на правното лице

Пополнува физичко лице
Име и презиме

Адреса на правното лице

Адреса

Телефон и факс на правното лице

ЕМБГ

Е-маил на правното лице

Со цел за:

ЗАВЕРЕНИ ОПШТИ ПОДАТОЦИ ОД ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА
КОРИСНИК НА ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ ПО ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА
Име, таково име и презиме

Давам согласност на
матичен број

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.

датум на раѓање

место на раѓање

адреса на живеење

место на живеење

број на лична карта/пасош издадена од

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

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

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 податоцитеспрема 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.

, 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 тримесеци изнесува:
Денари

со букви

ПОДАТОЦИ ЗА ОБВРСКИ ПО ПЛАТА
Обврски по плата

Месечна рата по обврски

а) ПО СУДСКИ ЗАБРАНИ
б) ПО ЗАБРАНА ЗА:
-станбенкредити
-потрошувачкикредити
-другикредити
(Место и датум)

(Давател на согласност)

в) ДРУГИ ЗАБРАНИ
ВКУПЕН ИЗНОС

Раководител на Финансиска Служба
*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).

_________________________________

м.п.

Директор на правно лице
___________________________

