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лице да при
а Клиентот 
иот налог. 

а Клиентот 

 
почната поста

работите кои

орност за си
вестување за

налозите) кои
е адреси: 

тените лица

 за штети до
лозинка, код 
пределени де

вање добиен
исуствува на
и да оствар

апка за прис

и Банката ги 

ите последиц
а сите тие пр
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и се испраќаа

или нови о

околку поста
или друга пр
ека не биле 
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 од Клиенто
а собрание
и право на 
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силна наплат

извршува во

ци и можна ш
ромени. 

ат од страна

властени ли

апува по инст
репознатлив
автентични.

от, Банката о
на акционер
глас во име

та, стечај или

о име на клие

штета кои мо

а на една дог

ица мора да 

трукциите ил
ва назнака за

овластува вр
ри на издав
е и за сметка

и ликвидациј

ентот. 

оже да произл

говорна стра

бидат даде

ли известува
а автентично

работено лиц
вач на харти
а на Клиент

а; 

лезат 

ана на 

ни на 

ањата 
ост на 

це од 
ии од 
тот во 



Клиентот
време. 
 
Клиентот
 

 Д
Д

 Д
де

 Д
ос
тр

 Д
по
ск
Д
по

 Д
од
чу

 
 
Плаќања
 

Доколку 
извршува
 

 С
 С

 
 
Извршув

 

Банката 
согласнос
Банката о

При избо
законскит
барања к

Банката к
инструме

т гарантира и

т потврдува и

Дека Клиенто
Договор; 
Дека Клиенто
ека Клиентот
Дека склучув
сновачките д
рети страни; 
Дека Клиенто
ознати или 
клучување н
Договор, и д
оврзани со о
Дека е запоз
днесуваат н
уварот на ха

а на Клиенто

не е поинак
аат преку ста

Сметка број _
Сметка број _

вање на стар

за Клиенто
ст со својат
овие активно

орот на Су
те обврски, 
кои можат не

кај Субдепоз
енти во име 

и е одговоре

и гарантира: 

т ги има доб

т има право 
т ги добил си
вањето на т
документи и 

т сега и во и
треба да б

на овој Догов
дека сите ин
овој Договор 
знаен со одр
а предметот
ртии од вред

от 

ку пропишан
арателски см

____________
____________

рателски ус

от извршува 
та политика, 
ости ги изврш

бдепозитарн
стручноста и
егативно да с

зитарна банк
на Банката, 

 

ен за инфор

биено сите од

и е надлеже
ите неопходн
трансакциите
статутот на

днина ќе ја и
бидат познат
вор, како и и
нформации 
се точни и ц
редбите од 
т на овој до
дност на Бан

но со овој Д
метки за наме

__________
__________ 

луги на стра

старателск
правна регу

шува преку С

на банка ил
и пазарната
се одразат на

ка или Центр
а за сметка

 
рмациите да 

добренија и д

ен да склучув
ни одобрениј
е поврзани 
а Клиентот и

известува Ба
ти и може 
извршувањет
кои се дад
елосни; 
законите и 

оговор, како 
нката. 
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Договор сит
енските пари

денарска см
девизна сме

ански пазар
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ки услуги и 
улатива и р
Субдепозитар

ли Централе
 репутација 
а правата на

ралниот депо
а  на своите 

бидат целос

дозволи нео

ва трансакци
ја и дозволи 
со овој До

и/или договор

анката за сит
да влијаат 
то на услуги
дени, или ќе

законските
и со Општи

е парични п
ични средств

метка; 
етка. 

ри  

на странск
работни акти
рна банка ил

ен депозита
земајќи ги в

а Клиентот. 

озитар ќе ги
клиенти, на

сни и точни 

опходни за ск

ии поврзани 
за да ги склу
говор не е 
рните докум

те факти и по
на одлукат

ите кои произ
е бидат дад

и подзконс
ите правила

плаќања од 
ва: 

ките пазари
ивности на с
ли Централни

ар, Банката 
во обзир и 

и чува странс
а одвоена ил

и обезбеде

клучување на

со овој Дого
учува; 
во конфли

менти склуче

одатоци, кои
а на Банкат
злегуваат од
дени на Бан

ките акти ко
а за работењ

овој Догово

и на капитал
странскиот п
и депозитари

води сметк
сите регулат

ските финан
ли збирна см

ни на 

а овој 

овор и 

кт со 
ни со 

 биле 
та за 
д овој 
нката, 

ои се 
ње на 

ор се 

л, во 
пазар. 
и. 

ка за 
торни 

сиски  
метка, 



под усло
праксата 

Банката 
инструме
инструме
банка или

 

Одговор

Одговорн
активност
хартиите 
загуба на
неизвршу
одредба 
крајно не
 
Банката 
финансис
софтверс
Банката. 
извршува
вршење н
 
Клиентот
трошоци 
вршење 
за закони
 
Клиентот
или инстр
настанат 
Клиентот
 

 
Рок на до
 

Овој Дого
двете стр
 
Секоја од
дена, исп
причинат

ви одредени
кои важат и 

ќе обезбед
енти, кога к
енти, по при
и Централни

рности 

носта на Бан
тите кои се н
од вреднос
а профит на
увањето на з
не се прим
внимание. 

исто така н
скиот пазар,
ски програм)
Банката ист
ањето на кл
на нејзината 

т ќе ја обешт
(вклучувајќи
на налозите 
итоста на нал

т на Банката 
рукции согла
како послед

т до Банката.

оговорот 

овор е склуч
рани или по с

д страните н
праќајќи пис
та за тоа. 

и од Субдеп
се применув

ди порамну
клиентите с
емот на пот
иот депозитар

нката која пр
наведени во 
ст во период
а Клиентот, 
законските о
енува, ако ш

не е одгово
, прекин на 
) и било ко
о така не е о
иентските на
дејност врз 

тети Банката
и ги и правн
или инструк
лозите или и

треба да и о
асно овој До
дица од нен
.  

ен на неогра
сила на зако

на Договорот
смено препор

 
озитарната б
ваат на конкр

ување на с
се овластен
тврдата за п
р. 

роизлегува о
овој Догово
дот на неизв
или за ште

обврски на Б
штетата е п

орна за ште
комуникаци

ој друг техни
одговорна за
алози или и
основа на кл

а за било ка
ните давачк
кциите на Кл
нструкциите

овозможи со
говор. Банка
навремено до

аничен перио
н. 

т може да го
рачано изве

банка или Ц
ретниот паза

склучените 
ни да расп
порамнување
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од неизвршу
р, се огранич
вршување на
ета која не 
Банката. Огр
редизвикана

ета која е 
иски медиум 
ички пробле
 штета пред
нструкции д
лиентските и

аква штета, 
ки), направен
лиентот. Бан
 на Клиентот

оодветен вре
ата не е одго
оставување 
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од и може да

о раскине До
стување или

Централниот 
ар на капитал

трансакции 
полагаат со
е на трансак

ување на не
чува во виси
а обврските
произлегува

раничување н
а од страна 

предизвикан
 (пр. прекин
ем, доколу и
извикана над
дадени во Ба
известувања.

одговорност
ни од стран
ката не е од
т. 

еменски пери
оворна за ош
на налози и

а биде раски

оговорот со 
и барање за

депозитар, 
л. 

со странск
о тие стран
кцијата од С

ејзините обв
ина на пазар
е. Банката не
а како дире
на одговорно
на Банката

на од неоче
н на интерн
истиот не е
д Клиентот, к
анката, или 
.  

т, зголемени
на на Банкат
дговорна за т

иод за изврш
штетувања к
или инструкц

инат со взае

период за о
а раскин, бе

како правил

ките финан
нски финан
Субдепозитар

рски во дел
рната вредно
е е одговор
ктен резулта
оста според 
 намерно ил

екуван разв
ет конекција
е предизвика
како резулта
како резулт

 побарувања
та а во врс
точноста нит

шување на на
кои би можел
ции од стран

емна согласн

откажување о
ез наведувањ

ата и 

сиски  
сиски  
рната 

от на 
ост на 
на за 
ат на 
оваа 
ли со 

ој на 
а или 
ан од 
ата на 
ат на 

а или 
ка со 
ту пак 

алози 
ле да 
на на 

нот на 

од 30 
ње на 



 
Овој дого
обврски 
писмено 
своите об
 
Правата 
рок, вклу
надомест
 

 

Право на
 

Банката и
да ги оси
ги плаќа 
задржани
дискреци
средства
е овласте
девизен 
валута во

 

Во случај
 

 Н
см

 Ќе
ср

 
Пред ист
и ги плат
хартиите 
Банката 
соодветн
вредност
трансфер
право да 
од продаж
 
 
Општи п
 

овор ќе се с
ниту во доп
известување
бврски.   

и обврските
учувајки го, 
тоци утврден

а задржувањ

има право и 
игура своите 
доспеаните

ите хартии 
ионо право (б
та од продаж
ена да изврш
курс кој е п
о која се наст

ј на раскин н

Направи тран
метка за хар
е ги исплати
редства спор

екот на отказ
ти на Банкат
од вреднос
за трансфер
и сметки уп
т кои се дос
р на останат
ги продаде х
жбата намал

равила и та

смета за рас
полнителен п
е доставено 

е на договор
без ограни

н со Тарифат

ње 

е овластена
побарувања

е обврски вр
од вреднос
без било как
жбата за зат
ши конверзиј
рифатлив за
танати. 

на Договорот

нсфер на ха
тии од вредн
и паричните с
ред писменит

зниот рок, а 
та сите обвр
ст кои се до
р на останат
правувани о
ставени во 
тите хартии 
хартиите од 
лени за реал

арифник на Б

 

скинат во сл
период од 3
од другата 

ните страни 
чување, пра
та на Банката

а да изврши 
ата од клиен
рз основа н
ст, избрани 
ква одговорн
творање на д
а на добиен
а Банката, а

, на денот на

ртиите од в
ност доставе
средства, ко
те инструкци

најдоцна  на
рски кои про
оставени во 
тите хартии 
од други лиц
Банката на 
од вреднос
вредност на
ните трошоц

Банката 

лучај кога ед
3 (три) работ
договорна с

остануваат 
авото на Ба
а. 
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задршка на 
нтот врз осно
на овој дого
од страна 
ост кон Клие
долгот на Кли
ите средства
а зарaди зат
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а раскинот, Б

редност од
ена до Банка
и ги чува на 
ии на Клиент

а денот на ра
оизлегуваат п
Банката на
од вредност
ца.  Доколк
чување или

ст од Сметки
а Клиентот и 
ците за врше

дната страна
тни дена од
страна е изве

на сила за 
анката да ги

хартиите од
ова на овој Д
овор, Банкат

на Банкат
ентот за такв
иентот. Во о
а од продажб
творање на п

Банката ќе: 

старателска
та од страна
старателска

тот. 

аскин на дого
по основ на 
а чување и 
т од Сметки
ку Клиентот 
и не достав
ите за харти
да му ги дос

ење на прода

а нема да ги
д денот кога
естена за не

времетраењ
и наплати с

д вредност на
Договор. Док
та има прав
та врз осно
виот избор) 
оваа насока Б
бата хартиит
побарувањат

ата сметката
а на Клиенто
а сметка за н

оворот, клие
 овој Догово
да и достав
те за хартии
не ги повл

ви инструкци
ии од вредно
стави на Кли
ажбата. 

и исполни св
а со препора
епочитување

њето на отка
сите провиз

а клиентот с
колку Клиент
о да ги про
ова на нејзи
и да ги иско
Банката исто
те од вредно
та на Банка

а на Клиенто
т; 
наменски пар

нтот е обврз
ор, да ги пов
ви инструкци
и од вредно
лече хартиит
ии на Банка
ост, Банката
иентот средс

воите 
ачано 
ето на 

зниот 
зија и 

о цел 
тот не 
одаде 
иното 
ристи 
о така 
ост по 
та во 

от, на 

рични 

зан да 
влече 
ии на 
ост на 
те од 
та за 
а има 
ствата 



Клиентот
Договор, 
 
Клиентот
 
Општите 
биде потп
 
 
Општи од
 

Секоја из
со анекси
 

Договорн
определу
индирект
 
 
Доверли
 

Клиентот
информа
доверлив
применли
 
Истите по
ги корист
Со исклуч
 
• А
• Н
• Н

на
• Н
• Н
• Н

 
Со потпи
личните п

т експлицитн
детално ги р

т експлицитно

правила и Т
пишан од дв

дредби 

змена на ово
и кон овој До

ните страни
уваат поинак
тни обврски, 

ивост и зашт

т и Банката 
ации, здобие
ви, освен д
ивото законо

одатоци не с
тат истите. 
чок, податоц

Ако странката
На писмено б
На барање на
а Банката; 
На писмено б
На Управата з
На писмено б

шувањето на
податоци до 

но изјавува д
разгледал и ц

о изјавува де

Тарифникот 
ете договорн

ој Договор тр
говор, кои ст

 се соглас
ку, Банката н
кои би биле 

тита на пода

со овој док
ени во врск
доколку не е
одавство. 

смеат да ги с

ци кои можат 

а дала писме
арање или н
а Комисијата

арање на На
за спречувањ
арање на др

а Договорот,
Централнио

 

дека ги прим
целосно се с

ека е запозна

на Банката
ни страни.  

реба да биде
тануваат дел

суваат, дека
е прифаќа о
поврзани со 

атоци 

кумент презе
ка со Догов
е поинаку п

соопштуваат

да се соопш

ена согласно
налог на надл
а за хартии о

ародната бан
ње на перењ
руг орган овл

, Клиентот се
от Депозитар
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мил Општит
согласува и г

аен со Тариф

стануваат д
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е усогласена
л од овој Дого

Член 23 
а доколку о
одговорност в
хартиите од
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емаат обврс
ворот или п
пропишано 

т на трети ли

штуваат и дос

ст за нивно о
лежен суд;  
од вредност

нка за потреб
е пари и фин
астен со зак

е согласува 
р за хартии о

те правила п
ги прифаќа.

фникот на Ба

дел од овој Д

а помеѓу дог
овор. 

овој Догово
во врска со с
д вредност. 

ска дека ќе 
поврзани со 
или доколку

ица, ниту да 

ставувaат на

откривање; 

т за вршење 

бите на супе
нансирање н
кон.  

и и дозволув
од вредност 

пред потпиш

анката. 

Договор кога

говорните ст

ор и Општ
советување, 

ги сметаат 
неговото и

ку е регулир

се дозволи 

а увид на тре

на контрола

ервизијата;  
на тероризам

ва на Банкат
или субдепо

шувањето на

а овој Догов

трани на пис

ите правил
надзор или 

сите подато
извршување 
рано поинак

на трети ли

ети лица се:

а врз работе

м;  

та да ги прос
озитарот ако 

а овој 

вор ќе 

мено, 

а не 
други 

оци и 
како 

ку со 

ца да 

ењето 

следи 
тоа е 



неопходн
бара зако
 

Со потпи
низ перио
 

Банката п
со законс
 
 
Решавањ
 

Доколку 
ништовен
одредби 
 

Овој Дого
Договорн
произлегу
 

 
Договоро
на двете 
 

 
Овој Дого
идентичн
Македонс
 
 
 
 
Шпаркас
 
        ____
 

но, а со цел 
онската регул

шување на о
од на важнос

превзема об
ската регулат

ње на споро

дел од овој
н, таквата ни
ќе останат в

овор се уред
ните страни с
уваат од ово

от е склучен 
договорни с

овор е напр
ни копии на а
ската верзија

се Банка Мак

___________

извршување
латива на то

овој Договор
ст на Договор

бврска да обе
тива и прави

ви и примен

ј Договор од
иштовност не
о сила. 

ува согласно
се согласува
ој Договор, во

и важечки во
трани. 

авен и потп
англиски јази
а ќе преовла

кедонија АД

________       

 
е на правата
ој пазар на ка

, Клиентот из
рот и во согл

езбеди зашт
илата на Банк

на на право

д страна на
ема да влија

о законите на
ат да се обид
о спротивно

о моментот к

ишан во 2 (
к, од кои по е
дува во случ

Д Скопје

                     

а и обврскит
апитал. 
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зјавува дека
ласност со со
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тита на личн
ката за зашт

 
Член 27 

 
а Суд или д
е на другите
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а Република 
дат да ги реш
судот во Ско
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кога ќе биде 
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(две) иденти
една копија з
чај на неусогл

 

                   

те за сметка

 дозволува о
оодветното з
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тита на лични

друго надлеж
е одредби на

Македонија
шат по мире
опје ќе биде 

потпишан од

ични копии н
за секоја дог
гласеност. 

 

                     

а на Клиенто

обработка на
законодавств

ци на Клиент
и податоци. 

жно тело би
а овој Догово

. 
ен пат сите м
надлежен за

д страна на о

на македноск
говорна стра

    Кли

    _________

от, доколку т

а лични пода
во. 

тот, во согла

иде прогласе
ор и таквите 

ожни споров
а нив. 

овластените 

ки јазик и 2 
на.  

иент 

___________

тоа го 

атоци, 

сност 

ен за 
други 

ви кои 

 лица 

(две) 

__ 


