Комерцијална банка АД Скопје
KËRKESË PËR PËRDORIMIN E SHËRBIMIT SMS PËR SUBJEKTET JURIDIKE
(Kërkesën plotësojeni me shkronja të lexueshme të shtypit. Në kutitë e përzgjedhjes shënoni shenjën )

Të dhëna për subjektin juridik
Emri:
Adresa:
Numri amë:
Numri tatimor:
e-mail:

Tel. i kontaktit:

Numri i llogarisë së transaksionit për realizimin e qarkullimit të pagesave në vendin nga i cili do të tarifohet
pagesa për shërbimin SMS banking për subjektet juridike:
Numri i llogarisë:
3 0 0

 - Personi i autorizuar të cilit i mundësohet/anulohet shërbimi SMS
Emri dhe mbiemri:
Adresa:
NUAQ:
e-mail:
Kërkoj të më:

Nr. i
L.Nj:
Tel. i kontaktit:

 - mundësohet

 - anulohet

lajmërimi SMS për:

Kartë biznesi
 Të dala

Numri i kartës:
Shuma mbi: *
Koha e pranimit të porosisë:

den.

 menjëherë

tel.mob.:**

 Të hyra

+ 389 7___ ____________

 ndërmjet orës 8.00 dhe 20.00

Me plotësimin e Kërkesës vërtetojmë se:







informacionet që kam deklaruar më lartë janë të sakta dhe se do ta informoj Bankën për çdo ndryshim të të dhënave;
e autorizoj Komercijalna Banka AD Skopje që nga llogaria e lartëpërmendur bankare të paguajë për çdo detyrim që rezulton nga përdorimi i
këtij shërbimi;
jemi të informuar që Banka do t’i përdorë të dhënat personale të personit përgjegjës dhe personave të autorizuar në përputhje me dispozitat
ligjore dhe rregulloret e Bankës për mbrojtjen e të dhënave personale;
jemi të informuar se për shkak të forcës madhore së problemeve teknike nga ana e operatorëve të telekomunikacionit mund të paraqiten
probleme në funksionimin e shërbimit për të cilat Banka nuk mban asnjë përgjegjësi;
jemi të informuar se shuma e kompensimit që Banka e paguan për porosi lidhur me njoftimet e kërkuara është në përputhje me Tarifën e
Bankës, e cila edhe mund të pësojë ndryshime;
pajtohemi që nga Banka të pranojmë edhe lloje të tjera të njoftimeve për të cilat nuk paguhet ndonjë kompensim.

* Shuma minimale e lejuar është 500 denarë. Çdo shumë e plotënumërt mbi minimumin është e lejuar.
** Formati i numrit të telefonit për marrjen e porosive SMS duhet të jetë në formatin ndërkombëtar, me kodin e vendit, operatorin dhe vetë
numrin
[ + kodi i vendit operatori numri i telefonit] p.sh. + 389 7Х ХХХХХХ.

_____________ 20__
(data, muaji, viti)
________________________________
Nënshkrimi i personit të autorizuar

nga Banka
________________________________
Personi zyrtar i autorizuar

