ИЗЈАВА ЗА ПОВРЗАНОСТ
(со клиенти на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје)
Дата:
Град:
Име и Презиме на физичкото лице
(овластен застпник на правно лице)
ЕМБГ
Назив на правно лице
Даночен број
Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека податоците наведени подолу се во целост вистинити. Свесен сум за последиците од
изнесувањето невистини и последиците согласно законот. На банката и доставувам документи како доказ на поврзаност која
сум ја навел (Тековна состојба, договорм друг валиден документ).
I. Поврзан сум со лице со посебни права и одговорности, акциоенр со повеќе од 5% од акциите во Шпаркасе Банка
Македонија АД Скопје и со субјект и лице кое со Банката остварува посебен интерес:
Вид на
поврзаност со
% на
ЕМБГ/Даночен
сопственост
Мастерот
Број
>5%
(Носител на
група)*
Име и Презиме на физичкото лице (овластен застпник на правно
лице)

II. Поврзан сум со други клиенти на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје по основ на контрола на интерес:
1. Учествувам во управување на или на следните правни
Функција
% на
Даночен Број
сопственост
лица:
(Вид на поврзаност)
Назив на правно лице

2. Во управувањето на друштвото на кое сум законски
застапник учествуваат и:
Нази на правно/физичко лице

3. Лица кои ги наведов учествуваат и во управувањето на
правните лица
Назив на правно лице

4. Следните физички и правни лица се сопственици на
удел поголем од 20% во Друштвото на кое зум законски
застапник:
Назив на правно лице/ Име и презиме на физичко лице

ЕМБГ/Даночен Број

Функција
(Вид на поврзаност)

Даночен Број

Функција
(Вид на поврзаност)

ЕМБГ/Даночен Број

Функција
(Вид на поврзаност)

* Сивите полиња ги пополнува одговорниот АМ во Продажба по номенклатурата од НБРМ

% на
сопственост
> 20%

5. Јас лично поседувам удел поголем од 20% од капиталот
на следните друштва:

Даночен Број

Функција (Вид
на поврзаност)

% на
сопственост
> 20%

Даночен Број

Функција (Вид
на поврзаност)

% на
сопственост
> 20%

Даночен Број

Функција (Вид
на поврзаност)

% на
сопственост

ЕМБГ/Даночен Број

Основ за
обезбедување

Назив на правно лице

6. Лицата кои се сопственици во друштвото на кое сум
законски застапник поседуваат удели поголеми од 20% во
следните правни субјекти:
Нази на правно лице

7. Членовите на моето потесно семејство (сопруга, деца,
родители) се сопственици на удели и/или учествуваат во
управувањето на следните правни субјекти:
Нази на правно лице

8. Друштвото на кое сум законски застапник и/или јас како
физичко лице гарантирам со свој личен имот, за следните
клиенти на банката (во форма на обезбедување за
кредит):
Назив на правно лице/ Име и презиме на физичко лице

III. Друштвото на кое сум законски застапник е индиректно поврзано и со следните физички и правни лица
клиенти на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје:
Назив на правно лице/ Име и презиме на физичко лице

ЕМБГ/Даночен Број

Основ на поврзаност

IV. Членови на моето потесно семејство се следните клиенти на Банката:
Назив на правно лице/ Име и презиме на физичко лице

ЕМБГ/Даночен Број

Основ на поврзаност/Сродство

Оваа изјава е прилог кон Барањето за_____________________доставено до Банката на ден__________________.
Оваа изјава е во согласност со Законот за Банки (Службен весник на РМ бр. 67/2007) и Одлуката бр.2-15/II-1/2008 за начинот на
утврдување на поврзани лица донесена од страна на НБРМ.
Во случај на промени, информиран сум дека ќе ја известам писмено Банката, најдоцна во рок од 15 (петнаесет) дена по
настанување на промената.
Клиент
___________________________
Потпис
___________________________
(Име и Презиме и потпис на физичкото лице или Назив на правното
лице и потпис на законсксиот застапник)
* Сивите полиња ги пополнува одговорниот АМ во Продажба по номенклатурата од НБРМ

