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

Пристапница за електронско / мобилно банкарство за физички лица
Електронско банкарство

одберете еден од наведените пакети:

IndividualNetPlus

IndividualNet
•
•
•
•
•

Преглед на состојба на денарска трансакциска сметка;
Преглед на состојба на кредитни картички;
Преглед на состојба на кредити и амортизационен план;
Преглед на состојба на депозити и штедни сметки;
Добивање на извод на e-mail од трансакциска сметка
и кредитна картичка.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Преглед на состојба на денарска трансакциска сметка;
Преглед на состојба на кредитни картички;
Преглед на состојба на кредити и амортизационен план;
Преглед на состојба на депозити и штедни сметки;
Добивање на извод на e-mail од трансакциска сметка и кредитна картичка;
Плаќање кон сите физички и правни лица;
Плаќање на обврски по кредитни картички и кредити;
Пренос на средства од сметка на сметка;
Плаќање на режиски трошоци;
Менувачница/купопродажба на девизи

Одберете едно од наведените средства за автентикација и авторизација за пакетот IndividualNetPlus:
Времетраење на дигиталниот сертификат:
S-Token
Дигитален сертификат издаден од
ЛРК Шпаркасе Банка – КИБС
1 година
2 години
3 години

Мобилно банкарство
S-Banking

Тип на уред*: Уред 1:

Уред 2:

Уред 3:

*наведете тип на уред на кој ќе го користите мобилното банкарство (iOS, Android)

Податоци за корисникот:
Име и презиме
ЕМБГ
Адреса
Телефон

Мобилен

E-mail
Денарска трансакциска сметка

250 -

Изводите во електронска форма на е-маил за сите мои сметки сакам да ги добивам на
е-маил адреса:
Е-маил 1: _____________________________________________
Е-маил 2: _____________________________________________
Со пополнување на Пристапницата потврдувам и се согласувам дека:
- Банката ми овозможува пристап до апликацијата за Електронско / Мобилно Банкарство за преглед на сите мои сметки;
- Податоците наведени во пријавата се точни и при промена на податоците ќе ја известам Банката веднаш или најдоцна во рок од 7 дена;
- Сум запознаен/а и во целост ги прифаќам сите права и обврски кои произлегуваат од Договорот и Општите Услови за Електронско / Мобилно Банкарство за физички лица;
- Сум информиран/а дека Банката ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи и актите на Банката за заштита на личните податоци;
- Со потпишувањето на оваа пријава слободно и изречно давам согласност Банката да ги користи горенаведениот телефонски број и е-маил адреса како
би ми овозможила користење на дигитален сертификат, S-Token или мобилно банкарство;
- Сум согласен/на моите лични податоци (вклучувајќи го и ЕМБГ) да се користат за понатамошни промотивни активности и подобрување на услугите на Банката;
- Сум согласен/на Банката да не ми доставува извод во печатена форма на домашна адреса за сите мои сметки.
За подетални информации за услугите за Електронско банкарство и начинот на пополнување на пристапницата, Ве молиме обратете се на телефонскиот број
02 3200 600 или на е-маил: netbanking@sparkasse.mk.

Подносител на барањето:
Име и презиме

Потпис

Место и датум

Пополнува Банката - податоците од пристапницата, ги проверува референт од Банката:
Име и презиме
Експозитура

Потпис и печат
Датум
www.sparkasse.mk

