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БАРАЊЕ ЗА ОТВОРАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

Молам, Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје да отвори трансакциона сметка во платниот промет   во земјата,  со странство на: 

Полн назив:  

Краток назив/  

Матичен         
 

 Даночен број  
         

     

Адреса и 
седиште:  

Контакт Адреса и 
седиште:  

Телефон:  
 
         Телефакс:  

Web:  
 
         Е-маил:  

Број на 
вработени:   

         Сопственост (шифра):  

Бр. решение во 
регистар:   

         Дејност  (шифра):  

Дата на упис во 
регистар:   

         Организа. облик (шифра):  

Дел. единици во 
земјата и странство:  

Намена за отварање 
на сметката:  

Потребни документи за отварање на сметка:                                                                                                                                                                                                         
•  Договор за отворање на денарска трансакциска сметка – 2 копии;                                                               
•  Договор за отворање на девизна трансакциска сметка – 2 копии;                                                                                                                                                              
•  Потписен картон за располагање со средства на имателот на сметката во платниот промет во земјата/ странство – 2 копии;                                                  
•  Одлука за овластени потписници за располагање со средства на имателот на сметката во платниот промет во земјата/ странство – 1 копија;                             
•  ЗП Образец - (фотокопија заверена на нотар или оригинал на увид);   
•  Решение од Централен Регистар - фотокопија заверена на нотар или оригинал на увид;                                                                                                 
•  Фотокопија од документот за идентификација на потписниците/физичкото лице на трансакциската сметка. (Согласно законските прописи за 
заштита на личните податоци банката има право да задржи копија од личната карта) 

 
Јас (Ние) долупотпишаниот(ите) своерачно, под морална, материјална и кривична одговорност ја потврдувам(е) точноста на податоците дадени во ова барање.  
За секоја промена на статусните податоци се обврзувам(е) дека навремено и писмено ќе ја известиме Банката.  
Дополнително, се согласувам/е да бидам/е  известен/и за промените и состојбата на средствата на трансакциската сметка преку: 
 

 Извод во хартиена форма кој ќе го подигам во експозитурите на Банката 

 Електронски извод  
* доколку ја одберете оваа опција, неопходно е да доставите Пристапница за Електронскo Банкарство 
 

 
 
 
 
 
 

                         Проверил за Банката:                                                   Потпис на клиентот:  
 
 
  
_______________________________________________________  _______________________________________________________ 
                    (име и презиме на вработен, потпис)                                                                        1. (име и презиме на законскиот застапник, потпис) 
 
         

_______________________________________________________ 
         2. (име и презиме на законскиот застапник, потпис) 
 
_______________________________________________________  _______________________________________________________ 
                     (Eкспозитура, датум и час на прием)                               (датум и час на предавање) 


