Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
Организационен дел 40 _ _ / Архивски број ______________

Пристапница за електронско банкарство за правни лица
Одберете еден од наведените пакети:
✔ BusinessNet

•
•
•

Преглед на состојба на денарска и девизна трансакциска сметка;
Преглед на состојба на бизнис платежни картички;
Добивање на извод на e-mail од трансакциска сметка и бизнис картичка.

•
•
•
•
•
•

BusinessNetPlus

Преглед на состојба на денарска и девизна трансакциска сметка;
Преглед на состојба на бизнис платежни картички;
Добивање на извод на e-mail од трансакциска сметка и бизнис картичка;
Плаќање со налог ПП30 и ПП50;
Реализирање на налози за пренос на плата ПП53;
Плаќање на обврски по бизнис картички и кредити.

Доколку го изберете пакетот BusinessNetPlus задолжително изберете:
•
Времетраење на дигиталниот сертификат
1 година
•

2 години

Поседувам сопствен дигитален сертификат и токен издаден од КИБС
АД Скопје и сум согласен сертификатот да се поврзе во системот за
Електронско Банкарство.

3 години

Тип на сертификат
Верба К2

Верба Про2

Сертификатот гласи на e-mail

Податоци за корисникот – правно лице
Назив на компанија
Матичен број

Даночен број

Адреса
Телефон

Моб.

E-mail
Начин на потпишување на платниот налог
Денарска трансакциска сметка

✔ поединечно

колективно

250 Останати сметки
250 Девизна трансакциска сметка
МК07250 MasterCard Business 250 Кредитна картичка
Visa Business 250 -

Податоци за лицето кое се овластува

(лицето задолжително да биде потписник или овластено лице на сметката):

Потпис

Име и презиме

Тел./моб.

ЕМБГ
Адреса

Е-mail

Oвластување за електронски налози (BusinessNetPlus пакет):
✔ Преглед и внесување на налози

Потпишување на налози

Со потпишување на оваа пристапница, гарантирам дека сите податоци во неа се точни и вистинити и ги прифаќам условите за користење на NetBanking
услугите, кои сум ги прочитал и со кои сум согласен.
Дали сте согласни Вашите лични податоци да се користат за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката?
✔ Да

Не

За подетални информации за услугите за Електронско банкарство и начинот на пополнување на пристапницата, Ве молиме обратете се на телефонските броеви
02 3200 618 или 02 3200 750 или на е-маил: netbanking@sparkasse.mk.

(Управител на правното лице)
Име и презиме

Датум

Печат и потпис

Пополнува Банката - податоците од пристапницата, ги провери референтот од Банка:
Име и презиме
Експозитура

Потпис и печат
Датум
www.sparkasse.mk

