
БАРАЊЕ ЗА ПЛАТЕЖНА СМЕТКА И ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ 

 

 

 

   
 

                                                                                                                                 

                  

 

   

 
Име и презиме  

 

ЕМБГ              

 

Адреса               

 

Мобилен тел.                                                                 E-mail                                                              

 

Лични податоци на застапникот 

 
Име и презиме  

 

ЕМБГ                

 

Адреса               

 

Мобилен тел.   E-mail     

 
 

 

 

    

               

       

  

 

  

Број на денарска  Број на девизна  

платежна сметка  платежна сметка     

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

             

     

  

II.  Вид на платежна  сметка

☐  платежна  сметка/  ☐ денарска сметка     девизна сметка

☐  платежна  сметка  со основна функција/

☐  Платежна сметка со основни функции за потрошувач корисник на законски права согласно Законот за платежни услуги и платни системи

I. Платежна  сметка

☐  Првично  барање  за  платежна  сметка  ☐Барање  за  дополнителна  сметка  ☐  Измена на сметка  ☐  Затворање на сметка

☐  Резидентна  сметка  ☐ Нерезидентна  сметка

Лични податоци  за  корисникот



БАРАЊЕ ЗА ПЛАТЕЖНА СМЕТКА И ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ 
 

 

  

   
 

             

 

       

Име и презиме на картичката  
(на латиница, не повеќе од 24 знаци)  

 

Тип на барана картичка: Visa MasterCard Дизајн на картичката: стандард млади 
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Ве молaм да ми издадете дополнителна  дебитна картичка: 

Лични податоци на корисникот на дополнителна  дебитна картичка 

 
Име и презиме  

 

ЕМБГ                

 

Адреса               

 

Мобилен тел.     

Име и презиме на картичката  
(на латиница, не повеќе од 24 знаци)  

 

Штеди кога плаќаш 

 

☐ Активирање на услуга                                     Партија на картичка  

☐ Згаснување на услуга                      Партија на картичка 

 

IV. Дигитални канали 
 

☐ Првична 
регистрација 

 

Пристапни канали 

☐ Додавање 
нов уред 

 

Вид на заштита 

☐ Откажување 

 

 

Тип на сертификат 

 

☐ Електронско банкарство 
 

☐ S - Токен 

 

☐ KIBS 

 

☐ Telecom 
 

☐ S-Banka мобилно банкарство 

 

         

V. Пакети 
 

Статус Првична регистрација ☐ Измена  ☐ 

 

                               Затворање ☐    Причина за гаснење на пакетот                                                                                                                                                                                                                 

 

 Платежна сметка на која                                                                                                                                                                        

 ќе биде поврзан пакетот 
 

Тип на пакет          С Пакет     С Плус Пакет   Пакет за млади      Смарт пакет   Супериор пакет    Премиум пакет    Респект пакет 

                            ☐              ☐                 ☐                ☐                 ☐                  ☐            ☐ 

   
 

 

 
 

 

            

Ве  молaм  да  ми  издадете  дебитна  картичка:

III.Дебитна  картичка

☐  Првично  барање  за  картичка       Барање  за  дополнителна  картичка      Затворање  на основна/дополнителна картичка
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 Задолжителни производи во пакети 
 

 С Пакет 
С Плус   
Пакет Смарт 

 

Пакет за 
млади Супериор Премиум Респект 

Платежна сметка               

MasterCard Standard дебитна 
картичка* 

    ☐ ☐ ☐       ☐ 

Visa classic дебитна картичка*     ☐ ☐ ☐       ☐ 

MasterCard Gold дебитна картичка               
MasterCard Standard кредитна 
картичка*     ☐           

Visa Classic кредитна картичка*     ☐           
MasterCard Gold кредитна 
картичка**         ☐     

Visa GOLD кредитна картичка**         ☐     
MasterCard Platinum кредитна 
картичка               

Eлектронско банкарство ***     ☐   ☐ ☐   

S-Banka - мобилно банкарство ***     ☐   ☐ ☐   

СМС известување               

 

 

* Избери платежна картичка од понудените две опции 

** Избери GOLD кредитна картичка од понудените две опции во СУПЕРИОР пакет 

*** Избери S-Banka - мобилно банкарство или електронско банкарство во пакетите СМАРТ, СУПЕРИОР и ПРEМИУМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вер. 1.0 3 01.01.2023 

 

 

  
 

 
 

  
 

 
                                

  
 

  
 

 
  
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
   
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

    
     

 

  
 

 

   
 

                                 

 
                                                                   

 
 

 
 

 
 

  
 

 

Со пополнување на Барање за платежна сметка и платежни услуги потврдувам дека:

•  Наведените податоци се точни и при промена на податоците (во кои се содржат и адресни податоци) во рок од  3  работни дена од
настанувањето на промената ќе ја известам Банката. Во спротивно, секоја достава од страна на Банката до Клиентот се смета дека е уредно
извршена на адресата наведена во ова барање.

•  Го потврдувам приемот на копија од Општите правила  и услови за  платежни сметки  за физички лица на Шпаркасе Банка АД Скопје,
ги прифаќам сите клаузули и давам свое одобрување за нивна примена во насока на мојот однос со Шпаркасе Банка  АД Скопје во врска со
  моите сметки или други банкарски производи или услуги.

• Сум во целост запознат со  позитивните прописи во земјата за статусот на резидент и со тоа се идентификувам како резидент. Како резидент
физичко лице ги прифаќам и согласен сум да  постапувам по сите важечки прописи за резидентно физичко лице.

•  Сум во целост запознат со  позитивните прописи во земјата за статусот на нерезидент и со тоа се идентификувам како нерезидент. Како
нерезидент физичко лице ги прифаќам и согласен сум да  постапувам по сите важечки прописи за нерезидентно физичко лице.

•  Сум запознаен/а и во целост ги прифаќам сите права и обврски кои произлегуваат од Општите услови за Електронско банкарство  на
Шпаркасе Банка АД Скопје, корисничките упатства и останатите документи кои се составен дел на Општите услови.

•  Сум запознаен/а и во целост ги прифаќам сите права и обврски кои произлегуваат од  Општите правила и услови  за издавање и користење на
картичките MasterCard® /  Visa,  Договорот за издавање и користење на кредитните картички MasterCard® /  Visa  како и тарифата на Банката и ги
прифаќам сите трошоци и  долгови кои настанале со користењето на картичките.

• Сум запознаен/а и во целост ги прифаќам сите права и обврски кои произлегуваат од Договорот за користење на  услугата СМС  известувања.

•  Сум согласен/на сум моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани од Банката или преку
ангажирање на обработувач на податоци и да ги пренесува личните податоци во други држави во согласност со законските прописи  и интерните
акти на Банката во рамки на банкарското работење како и да ги стави на увид на овластени лица во Банката или на трети лица, во сите случаи
предвидени со Законот.
•  Сум свесен/на и согласен/на податоците кои се собираат и обработуваат од страна на Банката, а се однесуваат на воспоставувањето на
услугата која се добива со пополнување на оваа регистрациона форма од Банката, да може да бидат пренесувани во другите членки  на
групацијата  Ерсте и Штаермаркише Шпаркасе.
•  Пред давањето на моите лични податоци сум запознат  со моите права кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци и кои се
дадени во Политиката за приватност објавена на WEB страната на Банката.

•  Сум согласен/на Банката може да ги користи моите лични податоци со цел да се врши проверка и верификација за утврдување на
веродостојноста и мојата кредитоспособност

•  Се согласувам  Банката да ги користи моите лични податоци согласно законските прописи и да ги добие потребните инфромации со цел  да
ми биде проверена кредитната изложеност во Кредитниот регистар и во сите други апликации кои се користат за таа намена.

• Сум запознат/а податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна согласно Законот за банки и останатата важечка законска регулатива.

• Банката го задржува правото да побара и  други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос.

• Банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време.

• Сум запознаен дека со затворањето на пакетот не се откажуваат и производите кои се содржани во пакетот. Со затворањето на пакетот   ќе се 

применуваат важечките услови за секој производ поединечно содржани во Одлуката за надоместоци на Банката и другите интерни акти на 

Банката.

•  Банката го задржува правото да изврши проверка во КИБС за баратели на сметка со основни функции за веродостојноста на доставената

изјава и тој податок да се земе во предвид при одлучување за отварање на сметката со основни функции.

Место и датум

Изјава на Корисникот

Под морална и  кривична одговорност изјавувам дека со аплицирање на дигиталниот потпис/ своерачниот потпис доброволно 

го потпишувам  овој  документ:

Корисник на  платежна сметка/  услуги                                                                             За давателот на платежни услуги/Банката

   _____________________________  ______________________

Законски застапник /Корисник на дополнителна картичка                      Законски застапник /Корисник на дополнителна картичка  

   _____________________________                                                                                                      _______________________
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