
СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА 

 

БАРАЊЕ ЗА БАНКАРСКИ УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА 
Име и презиме :  

ЕМБГ  :  

Број на ЛК/ пасош и орган на издавање    

Датум на истекување на ЛК/ пасош :  

Адреса :  

Телефон за контакт :  

Е-маил адреса :  
    

   1. ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА  

        Денарска 
 

        Мултивалутна (       МКД       ЕУР       УСД        ЦХФ      АУД  Друга валута    ___________________________ )                                                                            
 

 

2. ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО      

       Број на денарска сметка во Банката :   ______________________________________________________________  

      Преглед на извештаи       Внесување на налози       Потпишување на налози 

      Лимит налог пп30 

 

      Лимит налог пп50 

 

      Лимит налог пп53 

 
 

        Број на денарска сметка во Банката :   ________________________________________________________  

      Преглед на извештаи       Внесување на налози       Потпишување на налози 

      Лимит налог пп30 

 

      Лимит налог пп50 

 

      Лимит налог пп53 

 

 

                Увид во кредити           Увид во депозити         Увид во картички       Увид во девизна сметка 
 

  3. СМС ИЗВЕСТУВАЊЕ 
         Пакет А                                      Пакет Б      
 

  

 4.  ПЕРСОНАЛНО (VIP) БАНКАРСТВО  
                 Да                                             Не 

 

  5.  ДЕБИТНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА 
                    Visa               MasterCard                  Број на нарачана картичка           

                         Име и презиме на сопственикот на картичката (на латиница)                     

           

 

 

                   Visа               МasterCard                    Број на нарачана картичка           

         

                Име и презиме на сопственикот на дополнителната картичка – овластеното лице  (на латиница) и ЕМБГ                 

 

 

 

 

6.  ТОКЕН -  квалификуван сертификат ВЕРБА К2 
            2 години                                  3 години 

 

7.  МОБИЛНО БАНКАРСТВО  
            ДА                                  НЕ 

Со пополнувањето на ова барање потврдувам дека : 

• Информиран сум за условите, општите правила и ценовникот за користењето на банкарските услуги за коишто 

аплицирам и во целост ги прифаќам ; 

• Ја имам добиено и прочитано Изјавата за приватност за клиенти 

• Согласност за директен маркетинг : 

 Банката може да ме контактира за промоција на своите производи и услуги. Запознаен сум дека согласноста може да се 

повлече во секое време, бесплатно и со користење на едноставни средства.     

                    СЕ СОГЛАСУВАМ                       НЕ  СЕ СОГЛАСУВАМ 

 
______________________ 

(Архивски број за СМС и е-банк, датум и место ) 

ПОПОЛНУВА КЛИЕНТОТ:    ПОПОЛНУВА БАНКАТА : 

___________________     ______________________ 

(потпис на овластеното лице)    (потпис на вработениот што го примил барањето) 

                

                                                  

                

                                                  

                         


