СТУДИРАЈ И УЖИВАЈ

СТУДИРАЈ И УЖИВАЈ
Барање за VISA Revolving Study Go кредитна картичка

БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПАКЕТ ЗА СТУДЕНТИ И ПОСТДИПЛОМЦИ
Јас

___________________________________________________ со основни

податоци:

(Име и презиме)

Со аплицирање за пакетот за студенти и постдипломци добивате:
■ Трансакциска сметка
■ Maestro® или Visa Electron дебитна картичка
■ Корисничко име, лозинка за прво најавување и бесплатна листа на кодови за користење на
услугата Интернет банка за физички лица

ЕМБГ:
Адреса на живеење:
Место:
Бр. на лична карта / пасош:
Контакт телефон:
E-mail адреса:
Бр. на трансакциска тековна
сметка:

Што добивате со користење на овој пакет?

Студент во:
Адреса:
Место:
Бр. на индекс:

■
■
■
овозможи /

откаже пакетот за студенти и постдипломци.

Со пополнување на Барањето потврдувам дека:
•
•

Членарини и надоместоци за користење на производите од пакетот
за студенти и постдипломци
За секоја следна година
Трансакциска сметка

Дополнително, на Ваше барање, може да издадеме и:
■ Можност за користење на услугата SMS банкарство и
■ VISA Revolving Study Go кредитна картичка за студенти и постдипломци

Податоци за студирање:

Барам да се

Пакетот за студенти и постдипломци е наменет за студенти и постдипломци од 18 до 25 години, кои сè уште
се невработени, односно немаат прилив по основ на редовен работен однос – плата.

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 за сите права и обврски кои произлегуваат од Општите услови на Банката за издавање и користење на пакетот за студенти
и постдипломци, и истите ги прифаќам.

_________________ 20___ година					
		
_________________________________			
Потпис на сопственикот		
		

од Банката
_______________________________
Овластено службено лице

■
■
■
■
■
■
■

Поедноставен и побезбеден начин на плаќање во земјата и во странство.
Едноставно следење на состојбата на сметките преку услугата Интернет банка и SMS банкарство.
Брзо и ефикасно извршување на дигитално потпишани финансиски трансакции преку услугата
Интернет банка (плаќање сметки за јавни услуги, безготовински пренос на средства на штедни
влогови, картички, други сметки во Банката и во други банки и купопродажба на девизи)
Можност за купување преку Интернет со користење на VISA Revolving Study Go кредитната
картичка.
Можност за користење бескаматен период до 45 дена за трансакции направени во трговија со VISA
Revolving Study Go кредитната картичка.
Можност за вршење на плаќања со картичките во трговијата во земјата и во странство без надомест.
Можност за издавање дополнителни картички.
Картички прифатени секаде во светот.
Едноставна постапка за добивање на картичките.
24-часовна поддршка за корисниците, насекаде во светот.

За првата година

За годишен промет до
15.000 денари

без надомест

Годишна членарина за Maestro®
или Visa Electron дебитна
картичка

За годишен промет над
15.000 денари

15,00 денари

без надомест

За секоја следна година
За првата година

За годишен промет
до 15.000 денари

За годишен промет
над 15.000 денари

Основна картичка

без надомест

120,00 денари

без надомест

Дополнителна картичка

без надомест

120,00 денари

120,00 денари

Надоместоци за издавање
на медиум за плаќање преку
Интернет банка за физички
лица

Листа со кодови за
еднократна употреба

Дигитален сертификат со USB токен*
Прво издавање

без надомест

1.500,00 денари

Реиздавање секоја
трета година
500,00 денари

*Клиентот сам одлучува каков медиум за плаќање ќе користи

Како да аплицирате за пакетот за студенти и постдипломци?
За задолжителните производи:
■

Пополнетото барање за користење на пакетот за студенти и постдипломци, заедно со фотокопија од
лична карта и фотокопија од индекс или потврда за студент, доставете ги во Централата на Банката,
најблиската експозитура каде има шалтер за тековни сметки или во некоја од филијалите низ Република
Македонија. Вашето барање ќе биде разгледано во најкраток можен рок.

VISA Revolving Study Go кредитна картичка за студенти и постдипломци
Годишна членарина

За првата година

За секоја следна година
За годишен промет
до 30.000 денари

За годишен промет
над 30.000 денари

За производите по барање на Клиентот:

Основна картичка

без надомtест

360,00 денари

без надомест

■

Барање за СМС банкарство

Дополнителна картичка

без надомест

240,00 денари

без надомест

■

Барање за VISA Revolving Study Go кредитна картичка за студенти и постдипломци со фотокопија од
лична карта на поднесувач на барањето и на жирант.

Каматна стапка

■

Потврда за редовен работен однос и административна забрана на плата на жирантот ако неговата плата
не пристига во Комерцијална банка АД Скопје.

■

Потврда за корисникот на картичката дека е студент на додипломски или последипломски студии

- 11,7% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит
- 11,75% над износот на кредитниот лимит

Наведените услови се подложни на промени. Пред поднесување на барањето за издавање на картичката,
потврдете ги истите преку веб-страницата, контакт-центарот или на шалтерите на Банката.

БАРАЊЕ ЗА ОСНОВНА КАРТИЧКА

Основни податоци
Пол:
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, вклучувајќи ги и празните места):
Место на раѓање:

Датум на раѓање:

Адресни податоци:
Адреса (од л.к.):
Адреса (живеење):
Поштенски број:
Домашен телефон:
Факс:

Град:
Град:
Држава:
Мобилен телефон:
e-mail адреса (приватна):

Податоци за студентски статус:
Назив на Универзитетот
Адреса на Универзитетот
Телефон на Универзитетот
Статус на студент (додипломски или последипломски студии)
БАРАЊЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА КАРТИЧКА (ЗА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ)
Број на основна картичка:
Господин
Госпоѓица
Госпоѓа
Пол:
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, вклучувајќи ги и празните места):
Место на раѓање:
Адреса (од л.к.):
Адреса (живеење):
Поштенски број:
Домашен телефон:
Факс:
Сродство со корисникот на основната картичка:

Датум на раѓање:
Град:
Град:
Држава:
Мобилен телефон:
e-mail адреса (приватна):
сопруг/сопруга

родител

дете

брат/сестра

друго

СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНА КАРТИЧКА
Ве молам да издадете дополнителна Visa 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

БАРАН ИЗНОС НА КРЕДИТЕН ЛИМИТ (не повеќе од 12.000,00 денари) ______________________ потпис на жирантот ______________________
Место и датум: ______________________
Број на апликација:
Датум на аплицирање:
Тековна сметка број:
Пополнува Банката

ПОДАТОЦИ ЗА ЖИРАНТОТ ПОТВРДЕНИ ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО ИЛИ ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ
Бр. _________, _____________200__ 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

