КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД
СКОПЈЕ
Бр.____________
Скопје,_________
ДОГОВОР
за траен налог за вршење на плаќање од трансакциска сметка
на имател на сметка

Склучен на ден______________, помеѓу:
1. Комерцијална банка АД Скопје ( во натамошниот текст: Налогопримач )
претставувана од Билјана Митевска – Директор на Самостојната
Дирекција за платен промет во земјата, од една страна и
2. _________________________________________________,
(во
натамошниот
текст:
Налогодавач),
претставувана
од
____________________________________________________________
Член 1
Со овој Договор, Налогодавачот со
Број на трансакциска сметка _______________________________________
Назив на трансакциска сметка______________________________________
ЕМБГ/ Даночен број ______________________________________________
Контакт адреса __________________________________________________
Контакт телефон_________________________________________________
Го овластува Налогопримачот - Банката, во негово име и за негова сметка,
да врши плаќање од средствата на наведената трансакциска сметка, за:
ПП30
Трансакциска сметка на примачот__________________________________
Назив на примачот_______________________________________________
Банка на примачот_______________________________________________
Износ _______________________________
Основ – цел на дознаката _____________________________________
Повикување на број – задолжување ________________________________
Повикување на број – одобрување __________________________________
Шифра на плаќање _____________

ПП50
Трансакциска сметка на примачот___________________________________
Назив на примачот________________________________________________
Банка на примачот________________________________________________
Износ _______________________________
Основ – цел на дознаката __________________________________________
Повикување на број – задолжување _________________________________
Уплатна сметка _________________________________________________
Сметка на буџетски корисник______________________________________
Приходна шифра и програма______________________________________
Обврската достасува за плаќање на:
Датум на доспевање _________________
Период на доспевање _______________( месечно, квартално, годишно и сл.)
Рати на доспевање _________________
Член 2
Налогодавачот се обврзува дека на наведениот датум за пренос
паричните средства по овој налог, ќе обезбеди доволно средства
подмирување на наведената обврска, вклучително и за надомест
извршувањето на трајниот налог согласно Тарифата за надоместоци
услугите што ги врши Банката.
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Член 3
Налогопримачот - Банката ќе го изврши плаќањето од трансакциската
сметката на Налогодавачот до висината на покритието на сметката. Под
покритие на трансакциската сметка се подразбира состојбата на
трансакциската сметка од предходниот работен ден, намалена за сите
извршени плаќања од трансакциската сметка заедно со предвидената
банкарска провизија до моментот на утврдување на салдото, а зголемена за
евидентираните приливи на средства на сметката во тековниот ден и износот
на одобрениот, а неискористен револвинг кредит.
Член 4
Налогопримачот - Банката ќе врши наплата на трајниот налог на датумот на
доспевање назначен погоре. Доколку крајниот датум на плаќање е неработен
ден, плаќањето ќе се изврши првиот нареден работен ден. Доколку на овој
датум на трансакциската сметка нема доволно средства за плаќање по основ
на трајниот налог, налогот се пренесува во ред на чекање и со првиот прилив
на парични средства, согласно редоследот на извршување на налози, истиот
ќе биде реализиран.

Член 5
Банката не сноси одговорност за пресметаната затезна камата од страна на
Примачот на средствата и секаква друга одговорност, доколку во првиот обид
поточно на крајниот датум на доспевање, на трансакциската сметка нема
доволно покритие.
Член 6
Банката се обврзува уредно да ги врши исплатите по овој налог, на товар на
средствата на Имателот на трансакциската сметка.
Член 7
Налогодавачот се обврзува за извршување на услугите од овој Договор и врз
основа на овој Договор да и плаќа на Банката – Налогопримачот надомест во
висина, во рокови и на начин согласно тарифата за надоместоци на услугите
што ги врши Банката. Со потпишување на овој Договор, Налогодавачот ја
овластува Банката и издава на Банката неотповиклив налог да ги наплатува
надоместоците и трошоците од предходниот став на терет на средствата на
сметката.
Член 8
Овој Договор се склучува на неопределено време. Истиот може да го раскине
една од договорните странки, во следните случаи:
-

налогопримачот – Банката може да го раскине договорот во случај,
трансакциската сметка да нема средства за подмирување на
наведената обврска за две последователни рати, со што Договорот за
трајниот налог ќе се смета за неважечки.

-

Налогодавачот, со отказен рок 5 дена пред денот на извршувањето на
плаќањето за што е потребно да ја извести Банката, во случај да врши
промена на предходно дадените инструкции, односно целосно
откажување на Договорот за траен налог.
Член 9

За се што со овој Договор не е предвидено важат одредбите на законските
прописи и актите на деловната политика на Банката.
Член 10
Во случај на спор, месно надлежен е судот во Скопје.

Член 11
Договорот е составен во 2(два) идентични примероци, од кои по еден за
секоја договорна страна.
Член 12
Договорот е склучен и стапува на сила со денот на потпишувањето од двете
страни.

ИМАТЕЛ НА СМЕТКАТА
_________________________
( печат и потпис на овластено лице)

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД
СКОПЈЕ
____________________________

