
Барањето пополнете го со печатни букви. Во квадратчињата за избор на соодветна услуга обележете со "X"

Податоци за подносителот на Барање

Трансакциска сметка

www.sparkasse.mk

Адреса

Име и презиме ЕМБГ

Име и презиме на картичката на латиница
(максимум 26 карактери со одделци)

Податоци за дневен лимит

Мобилен телефон

Број на ЛК/Пасош Поштенски број/Град 

E-mail адреса

БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Барање за отворање трансакциска сметка

Барање за издавање на дебитна платежна картичка

Начин на издавање на картичка:

Воведување Укинување Промена

Резидент 

Стандарден дневен лимит:
24.000 МКД на Банкомат
36.000 МКД во Трговија/Интернет

Нестандарден дневен лимит на износ од:
1. Банкомат ______________
2. Трговија/Интернет ______________

Нерезидент

Денарска трансакциска сметка Девизна трансакциска сметка

Барање за користење на услуга СМС известување

Согласно пополнетите лични податоци во ова барање, молам Шпаркасе Банка Македонија да отвори:

      Сум запознат со позитивните законски прописи во земјата при отвoрање на сметката со број ______________________.

      По истекот на рокот на важност на документот за идентификација, ќе доставам нов документот за идентификација.

Јас ___________________________________________, долупотпишаниот(ите) своерачно, со патна исправа (документ за идентификација) 
број ________________, се декларирам како нерезидент и под морална, материјална и кривична одговорност ја потврдувам 
точноста на податоците дадени во ова Барање. Оваа изјава ја давам поради правилна лична идентификација што е во согласност 
со Одлуката за начинот и условите за отворање и водење на сметки на нерезиденти од НБРМ.

Избор на тип на картичка: 

Visa Classic DebitMasterCard Debit Contactless

Итна постапкаРедовна постапка

Архивски Број Датум

ТИП НА УСЛУГА
НАВЕДЕТЕ ГО ИЗНОСОТ НАД КОЈ САКАТЕ 

ДА ДОБИВАТЕ СМС ИЗВЕСТУВАЊЕ ИЗБОР

Приливи на денарска трансакциска сметка (над 100 МКД)

Трансакции со дебитни картички на физичко лице 

Трансакции со дебитни картички на физичко лице на кои сум овластен/а

Трансакции со кредитни картички на физичко лице 

Трансакции со кредитни картички на физичко лице на кои сум овластен/а

Трансакции со бизнис картички на правно лице

Трансакции со бизнис картички на правно лице на кои сум овластен/а

Известување за важност на картичка

Промотивни известувања



www.sparkasse.mk

БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Барање за електронско/мобилно банкарство за физички лица

Барање за пакет на услуги за физички лица

Барање за пакет за млади

Место и датум Потпис на подносителот на Барање

Пополнува Банката - податоците од Барањето ги проверува референт од Банката 

Експозитура

Име и презиме Потпис и печат

Датум

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 наведени во ова Барање 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.

IndividualNet
• Преглед на состојба на денарска трансакциска сметка;
• Преглед на состојба на кредитни картички;
• Преглед на состојба на кредити и амортизационен план;

 
• Преглед на состојба на депозити и штедни сметки;
• Добивање на извод на e-mail од трансакциска сметка 

и кредитна картичка.

 IndividualNetPlus
• Преглед на состојба на денарска трансакциска сметка;
• Преглед на состојба на кредитни картички;
• Преглед на состојба на кредити и амортизационен план;
• Преглед на состојба на депозити и штедни сметки;
• Добивање на извод на e-mail од трансакциска сметка и кредитна картичка;
• Плаќање кон сите физички и правни лица;

• Пренос на средства од сметка на сметка;
• Плаќање на режиски трошоци;
• Менувачница/купопродажба на девизи

 • Плаќање на обврски по кредитни картички и кредити;

Пакет S
• Денарска трансакциска сметка
• Дебитна картичка
• СМС-известувања

Пакет M
• Денарска трансакциска сметка
• Дебитна картичка
• СМС-известувања
• S-Banking мобилно банкарство
• 10% попуст на надомест за

обработка на барање за кредити

Fancy пакет за млади
• Денарска трансакциска сметка
• Дебитна картичка
• СМС-известувања
• S-Banking мобилно банкарство

 

Fancy Small пакет за млади
• Денарска трансакциска сметка
• Дебитна картичка
• IndividualNet - електронско банкарство

Пакет L
• Денарска трансакциска сметка
• Дебитна картичка
• СМС-известувања
• S-Banking мобилно банкарство
• Траен налог (опционално)
• 20% попуст на надомест за

обработка на барање за кредити

Пакет Премиум
• Денарска трансакциска сметка
• Дебитна картичка
• СМС-известувања
• S-Banking мобилно банкарство
• Траен налог (опционално)
• 20% попуст на надомест за

обработка на барање за кредити 
• До 50% попуст на провизија за

брокерски услуги

Електронско банкарство

Мобилно банкарство 

одберете еден од наведените пакети:

Одберете едно од наведените средства за автентикација и авторизација за пакетот IndividualNetPlus:

Опционални производи: 

Дигитален сертификат издаден од 
ЛРК Шпаркасе Банка – КИБС

S-Token

S-Banking

1 година 2 години 3 години

Кредит за школување Кредитна картичка  Дозволено пречекорување Трајни налози 

Времетраење на дигиталниот сертификат:

Тип на уред*:

*наведете тип на уред на кој ќе го користите мобилното банкарство (iOS, Android)

Уред 1: Уред 2: Уред 3:

Изводите во електронска форма на е-маил за сите мои сметки сакам да ги добивам на е-маил адреса                   .

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

* 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

ДА НЕ
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