VËREJTJE: Të gjitha marrëveshjet dhe formularët janë standarde dhe në pajtim me rregullat
ligjore të zbatueshme, politikat e brendshme dhe procedurat e Bankës. Përkthimi i autorizuar në
gjuhën shqipe shërben vetëm për t’i kuptuar më mirë ato. Ky dokument është valid vetëm nëse
është i plotësuar, nënshkruar dhe i dorëzuar në gjuhën maqedonase.
KËRKESË
PËR HAPJEN E LLOGARISË SË TRANSAKSIONIT

Emri i personit juridik/fizik, i
cili kryen veprimtari të
regjistruar
Numri amë

Numri
tatimor

1. Dokumentet dhe formularët e nevojshëm:
1. Vendimi i regjistrimit në regjistër, (Regjistri qendror), ose
Akt nga organi kompetent i themelimit në të parë dhe kopje të të njëjtit, të cilën e mban
Banka
2. CV të personave të autorizuar për të përfaqësuar (i verifikuar në noter)
3. Aplikim për regjistrimin e klientit person juridik
4. Marrëveshje për hapjen dhe udhëheqjen e llogarisë së transaksionit për kryerjen e
qarkullimit pagesor në vend (dy kopje)
5. Fletëparaqitje të personave të autorizuar për të disponuar me mjetet e llogarisë (2
kopje)
6. Fletëparaqitje të personave të autorizuar për tërheqjen e raportit, dorëzimin e
urdhërpagesave dhe/ose tërheqjen e parave të gatshme nga llogaria (2 kopje)
7. Kërkesë për transferimin të investimit themelues (paraprakisht të paguar në llogari të
posaçme në Bankë për themelimin e personit juridik)
8. Letërnjoftimet e themeluesve, personave të autorizuar-nënshkrues dhe personave të
autorizuar të ID kartave (për shtetasit e huaj dokumenti personal të jetë i përkthyer nga
përkthyesi gjyqësor)
1. Dokumente të tjera të personave juridik, të cilët nuk kanë migruar në
Bankë :
1. Vërtetim se llogaria është transferuar nga MF DAP pjesa për llogaritë e bllokuara
2. Deklaratë për pranimin dhe realizimin e urdhëresave të pranuara të lëshuara
përfundimisht më 31 qershor 2001, në ngarkesë të poseduesit të llogarisë
Obligohemi se në pajtim me dispozitat e Ligjit të qarkullimit pagesor, rregullisht
do t’u njoftojmë për ndryshimet në dokumentet e dorëzuara.
Vendi:___________ dhe data_____/_____/ _________.
(DXWRUL]RMSHUVRQLQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPH18$4BBBBBBBBBBBBBBBBW¶LGRUs]RMsPDUUs
GRNXPHQWHWSsUKDSMHQHOORJDULVsWUDQVDNFLRQDOH
________________________________
(emri dhe mbiemri i personit të autorizuar
për përfaqësim)
Vërtetim për pranimin në Bankë

_______________________________
(vula dhe nënshkrimi i personit të autorizuar për
përfaqësim)
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