БАРАЊЕ ЗА ОТВОРАЊЕ, ПРОМЕНИ И ЗАТВОРАЊЕ НА СМЕТКА ЗА ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА
КАЈ СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ
Поднесено од / Submitted by
ЕМБГ или ЕДБ/ Personal ID number or
tax number
Адреса(седиште)/ Address
тел./ tel.
факс/ fax
e‐пошта
Вид на сметка:
Type of account
Вид на клиент:
Customer type
Статус на клиент:
Customer status
a) Отворање на сметка /Account
opening
b) Промени на сметка / Modification
c) Затворање на сметка / Account
termination

Моб./mob

Девизна / FX

Денарска / MKD

Правно лице / Legal еntity

Физичко лице / Individual

Резидент / Resident

Нерезидент / Non‐resident

на шалтер/Bank’s branch
Достава на изводот за состојбата на
сметката/ Submission of Account
Statements

електронско/мобилно банкарство – e‐banking/mobile banking
последната регистрирана адреса на сопственикот на сметката во евиденцијата на Банката / Registered
residence address as per Bank’s evidence.

Во прилог на ова барање, Ви ги доставуваме на увид, потребните документи за отворање, односно
промени или укинување на сметката, во фотокопија и оригинал./In addition to this requirement, we supply
for inspection copies and originals of the necessary documents for opening, modification or termination of
account.
Со потпишување на ова барање потврдуваме под полна морална и материјална одговорност дека
СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ/
податоците и документите кои ги наведовме и доставивме се точни./ By signing this application we certify
CLIENT’S CONCURRENCE:
under full moral and substantive responsibility that the data and the listed documents we submitted are accurate.
Во случај на промена на податоците наведени во барањето и доставени како придружна документација
кон ова барање, ќе ја известиме Банката, во рок од три дена од настанувањето на промената./In case of
change of data stated in the application and submitted as supporting documentation to this request, we shall
notify the Bank within three days of the change.
По одобрување на барањето за отворање на сметка, Банката и барателот ќе пристапат кон потпишување договор во кој поблиску ќе бидат утврдени и
регулирани начинот и условите за отворање, водење и укинување на сметката./After approving the request for opening an account, the Bank and the applicant will
sign an agreement which closely stipulates and regulates the terms and conditions for opening, maintaining and removing the account.
-

Во/In _____________,

МП

_____________ година/year

__________________________________
(Потпис на сопственикот или на овластеното лице на сопственикот /
Signature of the account holder or their authorized representative)

ИЗВЕШТАЈ ПО ПОДНЕСЕНОТО БАРАЊЕ/ REPORT ON THE SUBMITTED REQUEST
(Го пополнува Банката) /(Completed by the Bank)
По извршениот увид во приложените документи, стручната служба утврди дека подносителот на барањето:
/ After inspecting the presented documents, the relevant department determines that the applicant:


ги исполнува условите за отворање, промени или укинување на
сметка, барањето се прифаќа и бројот на сметка е /Meets the
conditions for opening, modification or termination of the account, the
request is accepted and the account number is
___________________________________________

Датум/Date: _______________



не ги исполнува условите за отворање,промени или укинување на сметка
и барањето се одбива од следниве причини/Does not meet the conditions
for opening, modification or termination of the account and the request is
rejected with the following reason
________________________________________

Потпис на овластеното лице на Банката/ Signature of authorized person of the
Bank:
_____________________________________

