ПОЕДИНЕЧНО БАРАЊЕ
за издавање на Visa Corporate кредитна картичка

Општи податоци за Правното лице:
Целосен назив на Правното лице ___________________________________________
________________________________________________________________________

(Назив на Правното лице на латиница, но да не содржи повеќе од 25 знаци вклучувајќи ги и празните места)

ИЗЈАВА

Подложно на Ваше одобрување и на условите за работа со Visa, барам да издадете
Visa Corporate кредитна картичка.


Дневен лимит по Корисник на картичка
-

готовина 50.000,00 МКД

-

во трговија 150.000,00 МКД

Доколку сакате поинаков дневен лимит од горенаведениот за трговија или за
готовина, Ве молиме наведете го истиот. За секоја следна промена на лимитот
потребно е да се достави писмено барање до Службата за банкарски картички.
Барателот гарантира за точноста на наведените податоци, ги прифаќа правилата за
работа со Visa Corporate кредитна картичка и ја превзема одговорноста за покривање
на обврските настанати од употребата на картичките. Во случај на спор, надлежен е
Судот во Скопје.

Име и презиме на овластено лице

Потпис
м.п.

Скопје, __________________

Kej Dimitar Vlahov 4, P.Fah 563, 1000 Skopje, Republika Makedonija
S.W.I.F.T.:KOBSMK2X; Tel:+389(2) 3107-312; +389(2) 3166-156 Faks: +389(2) 3114-232
Teleks: 51162,51794; http:\\www.kb.com.mk; E-mail: cards@kb.com.mk

Податоци за Корисникот на картичката

Име и презиме ________________________________________________________

(Име и презиме на Корисникот на латининица, но да не содржи повеќе од 20 знаци вклучувајќи ги и празните места)

Функција ______________________________________________________________
Адреса на живеење _____________________________________________________
ЕМБГ _____________________________
Број на л.к., датум и место на издавање ____________________________________
Број на пасош , датум и место на издавање _________________________________
Телефон (дом.) ____________________ Телефон ( раб.) _______________________
Мобилен телефон _______________________ e-mail ___________________________
ИЗЈАВА
Со пополнување на Барањето потврдувам дека:
• наведени податоци се точни и при промена на податоците благовремено ќе ја информирам
Банката,
• сум информиран дека Банката ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи
и правилата на Банката за заштита на личните податоци,
• сум согласен моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и
други известувања, за сите производи и услуги на Банката и на трети лица врз основа на склучен
договор со Банката,
• сум информиран за моето право во секој момент да ја повлечам согласноста за користење на
моите лични податоци од страна на Банката или третите лица, со поднесување на писмено барање на
шалтерите на Банката,
• информиран сум за условите на кредитната картичка кои ги прифаќам,
• ќе ги платам трошоците направени со употребата на картичката, доколку тоа не го стори
правното лице во одредениот рок.

Потпис на Корисник

Скопје, __________________
________________________________________________________________________
За Банката:
Забелешки:

Kej Dimitar Vlahov 4, P.Fah 563, 1000 Skopje, Republika Makedonija
S.W.I.F.T.:KOBSMK2X; Tel:+389(2) 3107-312; +389(2) 3166-156 Faks: +389(2) 3114-232
Teleks: 51162,51794; http:\\www.kb.com.mk; E-mail: cards@kb.com.mk

