Договор за трансакциска тековна сметка
Склучен во СКОПЈЕ на ден ........... помеѓу:
1.Комерцијална банка АД Скопје (во натамошниот текст: Банка), од една страна и
2. …................... од ,............................. со адреса ул................................ , со лична карта бр.
…..................издадена од МВР и ЕМБГ (во натамошниот текст: Корисник на сметката), од
друга страна
Општи одредби
Член 1
Со овој Договор се регулираат правата и обврските на Банката и Корисникот на трансакциската
тековна сметка (во натамошен текст: сметка), кои произлегуваат од отвoрањето и работењето со сметка
бр. …………………
Сметката се води во Банката со единствен и неповторлив број, преку која Kорисникот на сметката
може да прима уплати, врши плаќања во денари и подига готови пари, со примена на платни инструменти.
Член 2
Банката се обврзува на Корисникот на сметката да му обезбеди:
- сигурен и ефикасен начин на работа со сметката, согласно одредбите на овој Договор;
- тајност на податоците, согласно законските прописи;
- заштита на податоците за Корисникот на сметката, согласно законските прописи, интерните
акти и правилата на Банката за заштита на личните податоци.
Член 3
Банката во согласност со важечките законски прописи, податоците за сметката ги пренесува во
Единствениот регистар на трансакциски сметки, кој се води во Клириншката куќа определена согласно
закон, и е единствена база на податоци и евиденција на трансакциски сметки во домашниот платен промет,
наменет за извршување на платниот промет, контрола на сметките и обезбедување на податоците.
Член 4
Со потпишувањето на овој Договор, Корисникот потврдува дека му е даден примерок од Општите
услови за отворање и работење со трансакциски тековни сметки на физички лица на Комерцијална банка
АД Скопје.
Корисникот изјавува дека ги прифаќа во целост Општите услови за отворање и работење со трансакциски
тековни сметки на физички лица на Комерцијална банка АД Скопје, кои претставуваат составен дел на овој
Договор.
Располагање со средствата
Член 5
За располагање со средствата на сметката Банката издава потписен картон на кој е депониран
потписот на Корисникот на сметката. На барање на Корисникот, Банката издава дебитна картичка.
Потписниот картон и дебитните картички гласат на Корисникот на сметката, не се преносливи на друго лице
и ги употребува само Корисникот на сметката.
Член 6
Корисникот на сметката може да овласти друго лице да располага со средствата на сметката, врз
основа на писмено овластување дадено во присуство на службеник на Банката. На овластеното лице
Банката му издава потписен картон на кој е депониран потписот на овластеното лице. На барање на
имателот на сметката, Банката издава дополнителна дебитна картичка (соодветна на видот на дебитната
картичка на Корисникот).
Овластувањето престанува да важи со отповикување на истото од Корисникот на сметката,
овластеното лице, со раскинување на Договорот за сметката и во други случаи предвидени со закон.
Отповикување на даденото овластување се врши со писмено барање доставено до Банката од
страна на Корисникот на сметката или овластеното лице.
Корисникот на сметката може да овласти друго лице да располага со средствата на сметката, и
врз основа на писмено овластување заверено од нотар или друг надлежен орган.
Член 7
Корисникот на сметката и овластеното лице се должни да ги чуваат потписниот картон и картичките,
а евентуалните материјални и штетни последици од нивното губење, Корисникот е согласен да ги сноси на
свој терет.
Член 8
Доколку настане материјална штета од пренесеното овластување за располагање со средствата
од сметката, истата ја надоместува Корисникот на сметката.

Член 9
Корисникот на сметката е должен веднаш да го покрие недозволеното долговно салдо.
Корисникот на сметката е согласен Банката да го наплатува недозволеното долговното салдо на
сметката со целосно задржување на приливите по сите основи, се до негово потполно измирување.
Член 10
Доколку Корисникот на сметката не го покрие недозволеното долговно салдо, Банката има право
да поведе постапка за присилна наплата за своето побарување.
Член 11
Корисникот на сметката, за наплата на сите обврски кои може да произлезат од работењето на
Корисникот со Банката по било кој основ, ја овластува Банката без негова дополнителна согласност да
воспостави налози и да врши наплата од средствата на сметката.
Банката има право да ја задолжи сметката на Корисникот согласно законските прописи и
договорните овластувања дадени од страна на Корисникот.
Дозволено пречекорување
Член 12
Банката одобрува дозволено пречекорување на сметката, согласно Општите услови за отворање
и работење со тековна сметка и актите на Банката. Износот на одобреното дозволено пречекорување,
условите за негово користење, рокот на користење, каматните стапки и други податоци поврзани со
користењето на дозволено пречекорување на сметката се регулираат со посебен Договор за користење на
дозволено пречекорување на трансакциска сметка потпишан од Корисникот.
Во износот на расположиви средства за Корисникот, покрај износот на сопствените средства
влегува и износот на дозволеното пречекорување.
Извршување на платните инструменти
Член 13
Платните инструменти што Корисникот ги доставува во Банката мора да бидат пополнети согласно
важечките стандарди во платниот промет.
Корисникот е одговорен за точноста и потполноста на податоците во платниот инструмент. Банката
нема да земе предвид платни инструменти со стар датум на извршување, непотполни или неправилно
пополнети.
Корисникот може да извршува плаќања во корист на сметки во други деловни банки преку системот
на Клириншката куќа, каде плаќањата се сметаат за конечни по извршеното порамнување на сметките на
банките во системот на НБРСМ и преку системот на порамнување на НБРСМ т.н МИПС.
При уплата или пренос на средства во корист на негови сметки во Банката, по налог на трето лице,
Корисникот е согласен за средствата кои се евидентираат преку неговата сметка, Банката да воспостави
налози согласно инструкциите во платниот промет дадени од третото лице како налогодавач
Камати, надоместоци и провизии
Член 14
На искористениот износ од дозволеното пречекорување Банката пресметува и наплатува камата
по каматна стапка која е за 7.95 процентни поени (корективна компонента) повисока од референтната
стапка за пресметување на стапката на казнена камата (во понатамошниот текст: референтна стапка).
На долговното салдо над износот од дозволеното пречекорување Банката пресметува и наплатува
договорна зголемена камата по каматна стапка која се применува за пресметка на законската казнена
камата, а која на денот на склучување на овој Договор изнесува 9.50 % годишно.
На позитивното салдо Банката пресметува и исплатува камата по каматна стапка од 0.00%
годишно.
Пресметката на камата се врши во согласност со законските прописи и интерните акти на Банката.
Договорните страни се согласни дека корективната компонента на каматната стапка ја определува
Банката и може да ја менува во случај на промена на законската регулатива, редовноста во измирување
на обврските кон Банката, стапката на задолжителна резерва која ја пропишува НБРСМ и стапката на
инфлација.
Член 14(а)
За времетраење на вонредна состојба во Република Северна Македонија ќе се применува каматна стапка
согласно Уредбата со законска сила за примена на ЗОО за време на вонредна состојба (Сл.весник на РСМ
бр.89/2020):
-

На искористениот износ во висина на дозволеното пречекорување, како и на износот над
дозволеното пречекорување Банката ќе пресметува и наплатува камата по номинална каматна
стапка од 5.50% годишно. Референтната стапка која се користи за пресметување на номиналната
каматна стапка на дозволеното пречекорување е променлива, согласно со законските прописи.

Договорните страни се согласни овие каматни стапки да се применуваат само додека е во важност
Уредбата со законска сила за примена на Законот за облигациони односи за време на вонредна состојба
(Сл.весник на РСМ бр.89/2020), по што пресметката ќе продолжи согласно каматните стапки наведени во
ставовите 1 и 2 од член 14.
Член 15
Провизиите и надоместоците за трошоците за извршените услуги пресметани согласно интерните
акти, Банката ги запишува на сметката во своја корист.
Со потпишување на Договорот, Корисникот потврдува дека му е даден извадок од Тарифата на
надоместоци за услугите, кои ги врши Комерцијална банка АД Скопје од областа на работа со трансакциски
сметки на физички лица, кои важат во моментот.
Корисникот на сметката, за наплата на сите обврски кои може да произлезат од работењето со сметката,
ја овластува Банката без негова дополнителна согласност да воспостави налози и да врши наплата од сите
сметки отворени во Банката на име на Корисникот на сметката.
Информирање
Член 16
Банката има обврска да издава извод на состојба и промет од сметката на шалтерите на Банката
и/или во електронска форма преку Интернет банка и мБанка.
Корисникот на сметката има обврска да подига извод од сметката најдоцна 5 дена по
прокнижувањето на платата/пензијата, односно најмалку еднаш месечно, во спротивно ќе се смета дека
Корисникот е уредно известен за состојбата и прометот на сметката на последниот ден од месецот.
Сите рекламации во врска со работењето со трансакциската тековна сметка Корисникот е должен
да ги пријави во рок од 15 дена од подигнувањето на изводот.
Член 17
Корисникот е согласен за сите промени во условите на работењето со сметката и со картичките,
Банката да го известува преку изводот од сметката, кој ќе биде достапен во рок од 5 дена од направената
промена.
Доколку Корисникот во рок од 15 дена од подигањето на изводот, односно во рок од 30 дена по
завршување на месецот во кој е извршена промената на условите во работењето, односно промената на
содржината во договорот, не поднесе барање за раскинување на Договорот, се смета дека Корисникот е
согласен со новите услови и дека ги прифаќа во целост.

Член 18
Корисникот се согласува Банката да врши обработка и ажурирање на неговите лични податоци, да
ги користи за целите на овој договор, да врши проверка и верификација на истите, да ги користи при анализа
на работењето на Корисникот преку Банката, за наплата на долг, како во други случаи предвидени со закон.
Личните податоци во Банката се обработуваат во согласност со закон, се собираат за конкретни, јасни и со
закон утврдени цели и се обработуваат на начин што е во согласност со тие цели. Личните податоци на
Корисникот на сметката може да се откријат само во согласност со закон.
Банката може дел од личните податоци на Корисникот на сметката, за цели на наплата на долг врз основа
на договор да ги пренесе на обработувач на збирки на лични податоци.
Корисникот на сметката е должен во рок од 15 дена од настанување на промените да ја извести
Банката за следните промени:
- престанок на работниот однос по било кој основ;
- промена на работно место во друга фирма;
- промената на адресните и личните податоци, вклучувајќи ги и промените на податоците за
овластените лица.
Во случај на неизвестување за променета адреса извршената достава на последната пријавена
адреса се смета за уредна и валидна, и тоа како при редовно работење со сметката, така и во постапката
за присилна наплата на побарувањата на Банката согласно законските прописи.
На Корисниците на сметки кои се идентификуваат со лична карта за странец, Банката нема да им дозволи
да вршат одлив од сметките, по истекот на рокот на важноста на документот за идентификација.
Блокирање и затворање на сметка
Член 19
Банката врши блокада на сметката по добиено сознание за смрт на Корисникот на сметката, за
заштита на средствата по сознание за можна злоупотреба, по барање на Кориснкикот на сметката, врз
основа на неизвршени решенија за присилна наплата, врз основа на одлука од надлежен орган и други
случаи согласно важечките прописи кои Банката ги применува во работењето со трансакциските тековни
сметки.

Член 20
Банката ја затвора сметката на писмено барање на Корисникот или врз основа на одлуки на
надлежни органи, согласно законските прописи.
Банката ќе ја затвори сметката која нема салдо и промени во последните две години и нема
неизвршени решенија за присилна наплата, за што ќе го извести Корисникот.
Корисникот на сметката може со писмено барање до Банката да побара да го раскине Договорот
и да ја затвори сметката. Банката ќе ја затвори сметката доколку Корисникот ги има подмирено своите
обврски спрема Банката, сметката нема неизвршени решенија за присилна наплата и доколку ги врати
картичките.
Член 21
Доколку Корисникот на сметката не се придржува кон одредбите на Договорот и Општите услови,
Банката има право еднострано да го раскине Договорот.
Договорот се смета за раскинат во следните случаи:
- Со испраќање на отказно писмо од Банката до Корисникот на сметката преку препорачана
пошта, при што како уредна се смета доставата извршена на последната пријавена
адреса, или со известување од Банката до Корисникот содржано во изводот на состојбата
и промените на сметката;
- Со затворање и салдирање на сметката на барање на Корисникот, согласно член 20 од
Договорот;
Со поведување на постапка за присилна наплата од страна на Банката.
Завршни одредби
Член 22
За се што не е предвидено со овој Договор важат законските прописи и актите на Банката.
Член 23
Во случај на спор по овој Договор надлежен е судот во Скопје.
Член 24
Овој Договор е сочинет во 2 (два) еднакви примероци од кои по еден за секоја договорна страна.

ДОГОВОРНИ СТРАНИ
КОРИСНИК НА СМЕТКАТА

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

