Барање за MasterCard кредитна картичка
Тип на картичка: REVOLVING
БАРАЊЕ ЗА ОСНОВНА КАРТИЧКА
Основни податоци
Господин
Госпоѓица
Госпоѓа
ЕМБГ:
Број на пасош:
Број на лична карта:
Име:
Презиме:
Име на родител:
Моминско презиме на мајката:
Име и презиме на латиница (не повеќе од 25 знаци, вклучувајки ги и празните места):

Пол:

М

Ж

Место на раѓање:
Датум на раѓање:
Адресни податоци:
Адреса (од л.к.):
Град:
Адреса (живеење):
Град:
Поштенски број:
Држава:
Домашен телефон:
Мобилен телефон:
Факс:
Е-маил адреса (приватна):
Други податоци :
Во сопственост
стан
возило
Банкарско работење:
Тип на картичка:
Банка:
Тип на картичка:
Банка:
Тип на картичка:
Банка:
Плаќање со траен налог
Траен налог од Тековна сметка број:
Траен налог од тековна сметка пополнуваат барателите кои примааат плата или пензија на тековна сметка во Банката.
БАРАЊЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА КАРТИЧКА (ЗА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ)
Број на основна картичка:
Господин
Госпоѓица
Госпоѓа
ЕМБГ:
Број на пасош:
Број на лична карта:
Име:
Презиме:
Име на родител:
Моминско презиме на мајката:
Име и презиме на латиница (не повеќе од 25 знаци, вклучувајки ги и празните места):
Место на раѓање:
Адреса (од л.к.):
Адреса (живеење):
Поштенски број:
Домашен телефон:
Факс:
Сродство со корисникот на основната картичка:

сопруг/сопруга

Датум на раѓање:
Град:
Град:
Држава:
Мобилен телефон:
Е-маил адреса:
родител

дете

Пол:

брат/сестра

друго

СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНА КАРТИЧКА
Ве молам да издадете дополнителна MasterCard® кредитна картичка на име на Барателот на дополнителната картичка чии податоци се комплетни и
точни. Користењето на основната и дополнителната картичка подлежат на условите важечки за основната картичка.
Потврдувам дека податоците кои ги наведов се точни и дека ќе ја информирам Банката за секоја промена на податоците. Информиран сум дека
Банката ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи и правила на Банката за заштита на личните податоци. Информиран сум
со условите за користење на кредитен лимит и со содржината и условите од Договорот пред склучување на Договорот за кредитна картичка. Пред
склучувањето на Договорот Банката ме извести за сите видови на трошоци кои се директно поврзани со користење на кредитниот лимит.
___________________________________________________
______________________________________________________
потпис на Барателот на ОСНОВНАТА КАРТИЧКА
потпис на Барателот на ДОПОЛНИТЕЛНАТА КАРТИЧКА
Место и датум: ______________________
Број на апликација:
Тековна сметка број:02001

Датум на аплицирање:

Пополнува Банката
ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ НА ОСНОВНА КАРТИЧКА ПОТВРДЕНИ ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО ИЛИ ДР. ПРАВНО ЛИЦЕ
Бр. _________, _____________20__ год.
(архивска заверка од претпријатието)
Потврдуваме дека лицето __________________________________________________________________ е во редовен работен однос,
(име и презиме)
на неопределено време во претпријатието ___________________________________________,____________________________________________
(назив на претпријатие)
(адреса на претпријатие)
на работно место ____________________________________________. Години на вкупен стаж ___________________________. Службена e-mail
адреса на вработениот: _______________________ тел. на работа _________________ факс на работа ________________ мобилен телефон.
ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА И ОБВРСКИ ОД ПЛАТА
1. Просечна месечна нето плата од редовен работен однос (без детски додаток, хонорари, прекувремена работа и др.) остварена во претходните
три месеци: ______________, ______________, _______________. (наведете кои три месеци) во износ од ДЕН ______________ со букви
____________________________________________________________________________________________.
Обврски по плата
Неплатен дел
Месечна рата
Вкупен износ
По судски забрани
По забрана за: - станбени кредити
- потрошувачки кредити
- Друг кредит_____________________
По договорни обврски (за кои нема ставено судска или друга забрана)
Вкупен износ на кредитни обврски
Потврдуваме дека наведените општи податоци и податоците за просечна месечна нето плата и за обврски од плата се точни и целосни
Раководител на финансиска служба

м.п.

Директор на претпријатие или друго правно лице

ВЕ МОЛИМЕ УРЕДНО ДА ГО ПОПОЛНИТЕ БАРАЊЕТО. НЕЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕТО БАРАЊЕ НЕМА ДА СЕ РАЗГЛЕДУВА

