
Опционални производи: 
(Во квадратчињата за избор обележете со х):

БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ПАКЕТ ЗА МЛАДИ 

(Барањето пополнете го со печатни букви. Во квадратчињата за избор обележете со х)

Име и презиме:

Барам да ми се овозможи користење на пакетот за млади кој ги содржи следните производи:

Кредит за школување

Дозволено пречекорување

Кредитна картичка  

Трајни налози 

Место на поднесување 
на барање:

Подносител на барање:
(Име, презиме и потпис на клиент)

Датум на поднесување
на барање: 

За Банката:
(Име, презиме и потпис на вработениот)

40         - 
Орг дел - архивски број

Матичен број:

Адреса:

e-mail:

Контакт телефон:

www.smladi.mk

• Денарска трансакциска сметка

• Дебитна картичка

• S-Banking мобилно банкарство

• SMS известувања 

Fancy пакет за млади Fancy Small пакет за млади
• Денарска трансакциска сметка

• Дебитна картичка

• IndividualNet - Електронско банкарство

* Со поднесување на ова барање истовремено барам затворање на постоечкиот пакет на услуги кој го користам:

Fancy Пакет за млади                  Fancy Small Пакет за млади                  Пакет S                  Пакет M                  Пакет L                   Пакет Премиум

2019

STUBRAND
.Students’ Top Picks.

Трансакциска сметка:

Со поднесување на ова Барање изјавувам дека:

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

2. Слободно и изречно давам согласност Банката да ги користи горенаведените телефонски број и е-маил адреса како би ми овозможила користење на услугите за физички лица. 

3. Информиран сум за моето право на повлекување на согласноста за обработка на моите лични податоци.

4. Согласен/а сум моите лични податоци да се користат за промотивни цели на Банката

5. Ја потврдувам точноста и комплетноста на наведените податоци за реализирање на ова Барање и задолжителноста на бараните податоци, при што се обврзувам дека при промена на податоците веднаш ќе ја 
информирам Банката.

6. Сум запознаен\a и ги прифаќам сите права и обврски кои произлегуваат од Договорот и\или Општите услови за користење на услугите објавени на официјалната веб страна на Банката www.sparkasse.mk.

7. Изјавувам дека сум запознаен со провизиите и надоместоците за производите/услугите од избраниот Пакет на услуги за физички лица согласно важечката Одлука за тарифи на Банката објавена на 
официјалната веб страна на Банката www.sparkasse.mk и со сите останати обврски при што согласен сум и ја овластувам Банката да спроведе наплата на истите од мојата/моите трансакциска/и сметка/и. 
Доколку на мојата трансакциска/и сметка/и нема доволно средства за покривање на сите провизии/надоместоци/обврски, се обврзувам дека истите ќе ги обезбедам.

ДА НЕ

** За користење на производите во рамките на пакетот се потпишува стандардна документација за секој поединечен производ.
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