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До 

Стопанска Банка а.д. Битола 

                                 ___________________________________ 

(Централа, експозитура) 

 

КЛИЕНТ 

 

барател 

Регистриран во Централен регистер / Занаетчиска комора/ Министерство за земјоделие.. 

____________________, под број .  __________/ ___________ г. 

БДС        Даночен број              

Седиште и адреса на управување 

Адреса за кореспонденција 

(ако е друга  од горенаведената) 

Претставуван (управител(и), полномошник(ци), согласно нотарски заверено полномошно УЗП.бр 

____________ / __________ г.) од: 

имиња,  должности 

документ за идентификација (л.к.)        

Бр.          изддаден на 

 

од ЕМБГ              

постојана  адреса 

сл.тел.  факс  моб.тел.  e-mail  

имиња,  должности 

документ за идентификација (л.к.)        

Бр.          изд. на од ЕМБГ              

постојана  адреса 

сл.тел.  факс  моб.тел.  e-mail  

 

 

СО ОВА БАРАЊЕ КЛИЕНТОТ  БАРА: 

 Одобрување на кредит 

 Измени по веќе одобрен кредит 

 Продолжување на рок-ови  

 Рефинансирање, 

 Реструктурирање,  

 Промена на обезбедување, 

 ______________________________________ (останато) 
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ПОДАТОЦИ ЗА БАРАНИОТ КРЕДИТ 

ВИД НА КРЕДИТ Краткорочен,  за ТОС, инвестиционен, за ликвидност 

ИЗНОС НА КРЕДИТ  

ВАЛУТА  

РОК НА КОРИСТЕЊЕ  

ГРЕЈС ПЕРИОД  

РОК НА ОТПЛАТА  

НАЧИН НА ОТПЛАТА  

НАМЕНА НА СРЕДСТВАТА  

НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ  

РАТА КОЈА БИ МОЖЕЛ ДА ЈА ПЛАЌА КЛИЕНТОТ  

КАМАТНА СТАПКА  

ИЗВОР НА СРЕДСТВА НА КРЕДИТОТ  

 

  ПОНУДЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

 

Вид на обезбедување, вредност, сопственик на обезбедувањето 

 

ОТОВРЕНИ СМЕТКИ ВО ДЕЛОВНИ БАНКИ 

Банка вид сметка № 

   

   

   Клиентот (е / не е) __________ во стечај, ликвидација. 

   Против Клиентот (има/нема) ___________ поведени судски постапки.  

   За извршување на дејноста (се / не се) __________ потребни дозволи согласно законските прописи за  заштита  

на околината и обезбедување на здравствени и безопасни услови на работа, кои Клиентот ги има  и се 

придржува кон нив. 

или на уплати за задолжително осигурување , (има/нема) ___________ воведени мерки за предходно обезбедување 

на даночни побарувања, (има/нема) _______________ издаден по решениjата за присилна наплата од соодветен 

орган. 

 

Изјавуваме, дека сме запознати со Општите услови и другите барања  на Стопанска Банка а.д. Битола  за 

кредитните договори, како и Тарифата на Банката и Политиката на каматни стапки.. 

Изјавуваме дека сме информирани за сите ризици кои произлегуваат од користење на девизни кредити и 

денарските кредити со девизна клаузула како  што се промена на девизниот курс, раст на каматни стапки и сл.  

Согласни сме Банката да изврши секаков вид на контроли во  врска со тоа барање, кои по нејзина проценка се 

потребни за констатирање на  кредитоспособноста и потврдување на дадените од нас податоци  и 

информации. Истовремено, потврдуваме дека сме информирани за трошоците околу потребните проценки 

на предлог обезбедувањето по бараната кредитна изложеност од наша страна и согласни сме дека 

плаќањето за истите ќе биде на наш товар. При настанати промени во податоците, должни сме веднаш  

да Ве известиме и доставиме  потребните  документи. 

Потврдуваме, дека  податоците и информациите, кои ги даваме во врска со ова барање, заедно со прилозите 

кон него, се точни, веродостоjни и целосни. Запознати сме дека за неточни податоци носиме  одговорност 

согласно актуелните  закони во  Република Македонија. 

 

КЛИЕНТ: _________________________ 

имиња и потписи  на лицата,  кои го претставуваат  

Клиентот,  печат 

 


