БАРАЊЕ
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА
Назив на правно лице/физ.
лице кое врши рег.дејност
Матичен
број

Даночен
број

1. Потребни документи и обрасци:
1. Решение за упис во регистар, (Централен регистар) или
Акт од надлежен орган за основање на увид и копија од истиот документ која ја задржува
Банката
2. ЗП на лица овластени за застапување (заверен на нотар)
3. Апликација за регистрација на клиент правно лице
4. Договор за отворање и водење на трансакциска сметка за вршење на платен промет во
земјата (2 примероци)
5. Пријава на овластени лица за располагање со средства од сметка (2 примероци)
6. Пријава на овластени лица за подигање на извод, поднесување на налози за плаќање
и/или подигање на готовина на сметка (2 примероци)
7. Барање за пренос на основачки влог (претходно уплатен на посебна сметка во Банка за
основање на правно лице)
8. Лична исправа на основачи, овластени лица за застапување, овластени лицапотписници и овластени лица на ИД картички ( за странски државјани личната исправа да
биде преведена од судски преведувач)
1. Останати документи за правни лица кои не се мигрирани во Банка:
1. Потврда дека сметката е пренесена од МФ УЈП делот за блокирани сметки
2. Изјава за прифаќање и реализација на акцептни налози издадени заклучно со 31 јуни
2001 година на товар на имател на сметка
Се обврзуваме дека согласно одредбите од Законот за платен промет редовно ќе ве
известуваме за измените во приложените документи.
Барањето се поднесува по предходно прифаќање на Општите услови за отварање и
водење на трансакциска сметка, Одлуката за каматни стапки и Тарифата за
надоместоци на услуги што ги врши Банката објавени на web страната на Банката.
Место:___________ и датум_____/_____/_________ година.
Го овластувам лицето ______________________со ЕМБГ ________________ да ги
поднесе/подигне документите за отварање на трансакциска сметка
________________________________
(име и презиме на овластено лице за
застапување)
Потврда за прием во Банката

_______________________________
(печат и потпис на овластено лице за
застапување)
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