БАРАЊЕ
за склучување на договор со Комерцијална банка АД Скопје за продажба на стоки и услуги со
наплата со картички преку виртуелен Пос терминал (Е-commerce)
(ВЕ МОЛИМЕ УРЕДНО И ЦЕЛОСНО ДА ГО ПОПОЛНИТЕ БАРАЊЕТО)

ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ-БАРАТЕЛ:
Назив на правното лице
Краток назив
Назив на e-commerce web порталот (lat.)

www.

Mатичен број на правното лице
Eдинствен даночен број на правното лице
Aдреса на правното лице
Поштенски код и град
Дејност на продажното место
Жиро сметка на правното лице
Вкупно години на работа на правното лице
Управител / сопственик на правното лице
Службен телефонски број
Телефон за контакт

Фиксен:

Мобилен:

Лице за контакт

IP

web

E-mail

ПОДАТОЦИ ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА
Тип на производи/услуги предмет на
продажба
Назив на фирмата со која соработувате
(опционално)

а. Застапник

Вид на соработка со производителите /
добавувачите на производите / услугите кои
се предмет на продажба

б. Овласен дистрибутер
в. Дистрибутер
г. Увозник
д. Останато (опишете)

Дали имате потпишан договор со
горенаведените фирми и важност на
истиот/те (во години)
Евентуални планови за проширувања и
промени на асортиманот

Филијала Охрид: 046/205-505; Филијала Прилеп: 048/403-810; Филијала Струмица: 034/334-334; Филијала Кочани: 033/271-631;
Филијала Штип: 032/223-717; Филијала Куманово: 031/429-966; Филијала Велес: 043/222-541; Филијала Кавадарци: 043/413-856

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА
Дали планирате да вршите регистрација на корисниците на картички?
Дали планирате да користите база на податоци за продажбата?
Дали планирате да вршите продажба во име и за сметка на други
фирми?
Кој го хостира Web порталот?
Кој вид на безбедност на комуникациите и базата ги користите на
вашиот web портал?
Дали имате обезбедени телефонски број и E-mail адреса на поддршка
на корисници?
Дали имате креирано потрошувачка Shopping кошничка
Дали имате формулирана политика за заштита на личните податоци на
корисници на картички?
Дали имате формулирана политика за поврат на средства?
Дали имате формулирана политика за испорака на производи / услуги?
Дали планирате физичка достава на производите до купувачот?
Доколку да, дали имате договор со фирма за испорака на производи и
која?
Наведете на која територија планирате да вршите достава на своите
производи (ве молиме заокружете)?

а. на сите
купувачи
г. Европа

Дали планирате да понудите на купувачите осигурување на купените
производи за време на доставата?

б. Скопје
д. Останато
(опишете)

в. Република
Македонија

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТХОДНО ИСКУСТВО СО E-COMMERCE НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
Дали досега е вршена продажба преку Web портал
или на друг начин без присуство на корисник?
Име на финансиска институција преку која е
извршувано плаќањето и картични продукти кои
биле прифатени?

Филијала Охрид: 046/205-505; Филијала Прилеп: 048/403-810; Филијала Струмица: 034/334-334; Филијала Кочани: 033/271-631;
Филијала Штип: 032/223-717; Филијала Куманово: 031/429-966; Филијала Велес: 043/222-541; Филијала Кавадарци: 043/413-856

ФИНАНСИСКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
Просечен број на продажби месечно
(наведете дали е постоeчки или очекуван)
Просечен месечен промет
(наведете дали е постоeчки или очекуван)
Просечен износ на поединечна трансакција
(наведете дали е постоeчки или очекуван)
Процентуален удел на готовински трансакции во бројот на продажби
(наведете дали е постоeчки или очекуван)
(наведете дали е посточки или очекув
Процентуален удел на без-готовински трансакции во бројот на
продажби (наведете дали е постоeчки или очекуван)
Очекуван број на трансакции со картички преку Web портал
(за 1 година)
Очекуван промет за трансакции со картички преку Web портал
(за 1 година)
Очекуван просечен износ на поединечна трансакција со картички преку
Web портал

%
%

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВУВА ВО ПРИЛОГ НА БАРАЊЕТО:
1.
2.
3.

Фотокопија од Решението за упис на субјектот во Централниот регистар на Република Македонија заверена на
нотар,
Фотокопија од Образец заверен потпис – ЗП од Централниот регистар на Република Македонија заверена на
нотар,
Потписен картон на лица овластени за располагање со средствата на сметката во Денарскиот платен промет на
Република Македонија, на којашто Банката ќе ги префрлува средствата остварени по основ на трансакции со
картички.

Забелешка: Доколку сметката на Барателот на којашто ќе се префрлуваат средствата остварени по основ на
трансакции со катрички е во Комерцијална банка АД Скопје, не е нужно да се достават горенаведените документи.

______________
(Место и датум)

________________________________________________
(Име и презиме на лице овластено за застапување)

___________________________________
(Потпис и печат)
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