
    
                           

БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ, КРЕДИТНА КАРТИЧКА И ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ 

ПОДАТОЦИ ЗА БАРАНИОТ КРЕДИТЕН ПРОИЗВОД 

Барање за: 
 
Тип на кредит/картичка 

Кредит Кредитна картичка Пречекорување 

   

 Висина на бараниот кредит/ 
лимит: 

 ______________ мкд 

Зголемување на лимит 

Намалување на лимит 

______________ мкд 

Зголемување на лимит 

Намалување на лимит 

  Рок на отплата:    

  Број на сметка :                  

 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ  

Презиме  Име  Татково Име  

ЕМБГ  бр. на Л.К./Пасош  Издадена од:   

Адреса (место, улица и бр.)  

Тел. дома  
Мобилен тел. 

 
Е-маил  

Тел. на работа   

Место на живеење Во сопствена куќа / стан   Во изнајмена куќа / стан  Друго  

Брачна состојба:* 

Неженет/Немажена  Вкупен број на членови во 
семејството под 21 год 

 

во брак  Вкупен број на членови во 
семејството над 21 год 

 

Вдовец/Вдовица   

Разведен/Разведена  

 Партнер  

ИЗЈАВА ЗА ПРОВЕРКА НА КРЕДИТНА ИЗЛОЖЕНОСТ НА КЛИЕНТ И ИЗЈАВА  ЗА ДОСТАВА НА ПОДАТОЦИ ОД КРЕДИТНО БИРО 

Се согласувам да ми биде проверена кредитната изложеност во Кредитниот регистар, во Македонско кредитно биро и во сите други 
апликации кои се користат за таа намена.  
Исто така, се согласувам да се провери кредитната изложеност на сите субјекти кои согласно Одлуката за начинот на утврдување 
поврзани лица (Службен весник на РМ бр. 31/08 и 72/13) и Законот за кредитно биро (81/2008, 24/2011, 166/2014, 192/2015 и 
83/2018) се сметаат за поврзани со мене: 

Име и презиме и својство  ЕМБГ 

1.  

2.  

3  

* Изјавата е составена во согласност со Законот за заштита на лични податоци (Службен весник на РМ бр. 07/05, 103/08, 124/10, 135/2011 и 43/2014).   
             

   _______________________                                                                    
    _____________________________                                                                 (своерачен потпис на барател)                                                                                         
(своерачен потпис на кокредитобарател/гарант )                                                                                             

  

ПОДАТОЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВРАБОТУВАЊЕ (задолжителен податок) 

Образование * 

Основна  Вишо  мр.сц.  

Средно стручно  Високо  др.сц.  

Средно 
општо/Гимназија 

 Специјалистичко 
Стручно 

   

Професија* 
 

 

ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 Вработен на неопределено време    на определено време   *  пензионер     

* Вработен на определно време од:   до:   година. 

Податоци за работодавецот: 

Вработен во 

ДОЕЛ/ДОО  Претприемач  Самостоен вршител 
на дејност 

 Странска 
компанија 

 

АД приватно  АД државно  
Државна 
институција 

 Други организации  

Име на фирмата   Матичен број  

Адреса (место, улица 
и бр.) 

 

Број на вработени во 
претпријатието 

 

Вкупен работен 
стаж* 

 Вкупен работен стаж кај 
моменталниот работодавач 

 

Жиро сметка  кај Банка  



    

Лице за 
контакт 

 Тел.  Е-маил 

 

 

 

 

ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА  

Висина на месечна плата*  Вкупни месечни дополнителни нето примања*  

СМЕТКИ ВО БАНКИ И КАРТИЦИ 

Кредитен производ во друга 
банка 

ДА  НЕ  Банка  

Производ  

Сметка во ШПАРКСЕ 
БАНКА МАКЕДОНИЈА    

ДА  НЕ   

ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ НА ПРЕДДОГОВОРНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА  КРЕДИТ/ КАРТИЧКА/ ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ 

     Јас ______________________ потврдувам дека во просториите на ШПАРКАСЕ БАНКА , експозитура ______________ ги примив 
бараните информации преку формулар за преддоговорни информации (податоци) за понудените кредитни услови за кредитни 
производи. Дополнително, доставена ми е (на мое барање) копија од договорот за потрошувачки кредит, како и амортизационен 
план.       

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТОТ/ КРЕДИТНАТА КАРТИЧКА/ ПРЕЧЕКОРУВАЊЕТО 

Вид на обезбедување 

Жиранти  Хипотека*  

Содолжник  Полиса за осигурување на  недвижност  

Меница  Животно осигурување  

Депозит 100%-110%  Полиса на осигурување на  мот. Возила  

Штеден влог  заради кредит  Рачен  залог  

Гаранција од правно лице  Траен налог  

Хартии од вредност  Административна забрана  

 
*Барателот во иднина ќе живее во објектот кој се става под хипотека?  
*Барателот во моментов живее во објектот кој се става под хипотека? 
*Дали има договор за наем за објектот кој се става под хипотека?  

 
ИЗЈАВА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ 

Оваа изјава е составена во согласност со Закон за банките и Одлуката на НБРСМ за начинот на утврдување на поврзани лица и лимити за 
изложеност, Политиката и Процедурата на ШПАРКАСЕ БАНКА за начинот на утврдување на поврзани лица и нивна евиденција. 
* Изјавата се пополнува со дополнување на податоци на празните полиња и со обележување на означените полиња. Задолжително се 
пополуваат сите полиња, се наведува датата на пополнување на изјавата и се потпишува и заверува со потпис и печат (доколку користи во 
правниот промет) од страна на овластеното лице. 
 
   има можност само или заедно со други лица поврзани со него, значително да влијае врз управувањето и донесувањето на политиките и 
финансиските и деловните одуки на едно или повеќе правни лица, односно на:  
Бр.   Име/назив                              адреса/седиште на субјект                          ЕМБГ/ЕМБС      

1.    

2.    

  има право само или заедно со други лица да ги назначува и разрешава мнозинство на членови на органите на управување и надзор и 
лицата со посебни права и одоворности на едно или повеќе правни лица, односно на:  

1.    

2.    

 остварува доминантно влијание на било кој друг начин на Друштвото___________________________________________со 
ЕМБС____________________________ 

 повеќе од 50% од лицата со посебни права и одговорности или членовите на управување и надзор се исти со оние на Друштвото: 

1.    

2.    

 заедно со Друштвото ________________________________________ со ЕМБС ________________ (физичкото лице) 
___________________________________ со ЕМБГ _______________________________ сами, или со други лица поврзани со нив остваруваат 
контрола во Друштвото со ЕМБС _____________________. 

 како и Друштвата:  

1.    

2.    

Се контролирани од едно или повеќе физички или правни лица, поединечно или зедно, односно од: 
1. _______________________________________ 
2. _______________________________________ 

 лицето е давател на обезбедување, со кое целосно или делумно гарантира, односно, со друга форма на обезбедување, гарантира по 
основ на кредитна изложеност на: 

1.    

2.    

во износ којшто во случај на активирање на даденото обезбедување би предизвикал сериозни финансиски проблем. 
 Сопруг/а, лицето со кое живее во вонбрачна заедница, родител, старател или дете или посвоено дете на долупотпишаниот/те учествува 

во управувањето на: 

1.    

2.    

 Долупотпишаниот/те заедно со сопруг/а, лицето со кое живеам во вонбрачна заедница, родител, старател или дете или посвоено дете 
поседувам делови/акции со право на глас во: 

ДА  НЕ  

ДА  НЕ  

ДА  НЕ  



    
1.    

2.    

 Долупотпишаниот/те заедно со сопруг/а, лицето со кое живеам во вонбрачна заедница, родител, старател или дете или посвоено дете 
учествувам во управувањето на: 

1.    

2.    

 
 Членови на моето потесно семејство се следните клиенти на Банката: 

 Име и презиме на физичко лице ЕМБГ Сродство 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
 е лице кое во смисла на ова Изјава е поврзан со ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ.  

Познато ми/ни е дека доставувањето на невистинити податоци носи одговорност согласно законот. 
Воедно изјавувам дека во случај на промени согласен сум и ја превземам обврската веднаш и без одлагање да Ве известам за евентуално 
настанатите промени и по било кој основ да доставам нова Изјава за утврдување на поврзаност со други лица. 
Клиентот е должен да ги наведе: 

-Податоци за поврзаниот субјект и сите поединечни податоци за поврзаното физичко лице (име и презиме, матичен број) или правно 
лице (назив, број на деловниот субјект-матичен број, даночен број) 
-Конкретна информација за поврзаноста, како и доказ за поврзаноста-договор, тековна состојба за правно лице или друг документ со 
правна важност. 

ОСТАНАТИ СОГЛАСНОСТИ 

 Изјавувам дека сум согласен моите лични податоци, доставени до Банката да бидат предмет на обработка од страна на Банката 
така што Банката да има право да ги прибира, обработува и чува моите лични податоци сама или преку ангажирање на 
обработувач на податоци, како и да ги пренесува личните податоци во други држави во согласност со законските прописи и 
интерните акти на Банката.* 

 Барателот на кредит согласен е на име провизија за проценка на имот да уплати неповратна сума од ____________ МКД во 
моментот на поднесување на ова барање. 

 Барателот на кредит е свесен и согласен дека уплатата на провизијата за проценка на имот не значи дека ќе му биде одобрен и 
исплатен кредитот односно било која друга изложеност предмет на ова барање како и дека уплатената сума е неповратна 
независно од исходот на одлуката на банката.  

 Под материјална и кривична одговорност потврдувам дека  податоците  во овој и во пропратните  документи за барање на кредит 
се  вистинити и исправни, и како такви ги потпишувам со своерачен потпис.                

* Дадената согласност може да биде повлечена со писмено барање на субјектот на лични податоци 

 
 
Во _____________  ден ______________________ година                                           _________________________                                                                    
                                                                                                                     (своерачен потпис на барателот) 
 
 
 
Барањето е примено на  ден ______________ година 
 
Барањето е доставено во експозитура __________________ 
 
                                                                                                                                                  
 
Барањето го примил 
________________________   
(име и презиме на вработен, потпис) 

        30072021 


