KËRKESË PËR KREDI SMART
përmes kartë kreditit
KËRKESË PËR PËRDORUES THEMELOR
Të dhëna themelore
NUAQ:
Numri i pasaportës:

Numri i letërnjoftimit:

Emri:

Mbiemri:

Emri i prindit:

Mbiemri i vajzërisë së nënës:

Emri dhe mbiemri me shkrim latin (jo më shumë se 25 shenja, duke përfshirë edhe vendet boshe):
Vendlindja:
Të dhëna për adresën:
Adresa (nga l.nj.)

Datëlindja:
Numri i celularit:

Numri shtëpiak i telefonit:

Е-mail adresa:

Pagesa me urdhër periodik
Llogaria e transaksionit numër:
Shuma e kërkuar për kredinë
__________________MKD
SMART (në MKD)

zgjedh të mos përdor kartë për kredinë SMART

KËRKESË PËR PËRDORUES PLOTËSUES (PËR PERSON AUTORIZUES)
Numri i kartës themelore:
NUAQ:
Numri i pasaportës:
Numri i letërnjoftimit:
Emri:
Mbiemri:
Emri i prindit:
Mbiemri i vajzërisë së nënës:
Emri dhe mbiemri me shkrim latin (jo më shumë se 25 shenja, duke përfshirë edhe vendet boshe):
Vendlindja:
Adresa (nga l.nj.)
Numri shtëpiak i telefonit:

Datëlindja:
Numri i celularit:
Е-mail adresa:

PAJTIM PËR LËSHIMIN E KARTËS PLOTËSUESE
Ju lutem të më lëshoni kartë plotësuese në emër të Kërkuesit të kartës plotësuese, të dhënat
e të cilit janë të kompletuara dhe të sakta. Përdorimi i kartës themelore dhe asaj plotësuese u
nënshtrohen kushteve të vlefshme për kartën themelore.
Vërtetoj se të dhënat, të cilat i kam shënuar janë të sakta dhe se do ta informojë Bankën për
çdo ndryshim të tyre. Jam i informuar se të dhënat e mia Banka do t’i shfrytëzojë në pajtim me
dispozitat dhe rregullat ligjore të Bankës për mbrojtjen e të dhënave personale. Jam i
informuar me kushtet e përdorimit të limitit kreditor dhe me përmbajtjen dhe kushtet e
Marrëveshjes para lidhjes së Marrëveshjes për kartën kreditore. Para lidhjes së Marrëveshjes,
Banka më ka njoftuar me të gjitha llojet e harxhimeve, të cilat direkt janë të lidhura me
shfrytëzimin e limitit kreditor.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_ ____

nënshkrimi i KËRKUESIT themelor
Numri i aplikacionit:

nënshkrimi i KËRKUESIT plotësues
Data e aplikimit:
plotëson Banka

TË DHËNA PËR KËRKUESIN E KARTËS THEMELORE TË VËRTETUARA NGA NDËRMARRJA OSE
SUBJEKT TJETËR JURIDIK
Nr.
_________,
_____________Viti
20__
(vërtetimi arkivor i
ndërmarrjes)

Vërtetojmë se personi _________________________________________________________ është në marëdhënie të
rregullt pune,
(emri dhe mbiemri)

në
kohë
të
pacaktuar
në
______________________________________

ndërmarrjen______________________________________,
(emërtimi i ndërmarrjes)

(adresa e

ndërmarrjes)

në vendin e punës ____________________________________________ nga data __________________. Stazhi i
punës (vitet) ___________________________.
Vërtetojmë që personi nuk është penguar përkohësisht të punojë dhe nuk ka qenë i penguar përkohësisht të punojë
për më shumë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë rresht në 6 (gjashtë) muajt e fundit deri në momentin e plotësimit të kësaj
Kërkese.

JU LUTEMI PLOTËSONI KËRKESËN NË MËNYRË TË RREGULLT.
KËRKESA E PAKOMPLETUAR NUK DO TË SHQYRTOHET

TË DHËNAT PËR RROGËN DHE DETYRIMET NGA RROGA
Neto rroga mesatare mujore në marrëdhënie të rregullt pune (pa shtesa fëmijërore, honorare, punë jashtë orarit të
punës, etj. e realizuar gjatë tre muajt paraprak: ______________, ______________, _______________. (shënoni 3
muajt)
në
shumë
prej
______________
DEN
me
shkronja
_________________________________________________________________________________________
Detyrimet nga rroga
Pjesa e papaguar
Kësti mujor
Detyrimet për KREDI
Për ndalesat gjyqësore
Për detyrimet kontraktuale (për të cilat nuk ka ndalesë gjyqësore
ose ndalesë tjetër)
Vërtetojmë se të dhënat e përgjithshme dhe të dhënat për rrogën mesatare
mujore dhe për detyrimet nga rroga të shënuara në këtë formular janë të sakta
dhe komplete

Udhëheqësi i shërbimit financiar

V.V.

Drejtori i ndërmarrjes ose subjekt tjetër juridik

* Pëlqimi jepet në përputhje me Ligjin për Byronë e Kredive ("Gazeta
Zyrtare e RM" nr. 81/08 dhe 24/11) dhe Ligjin për mbrojtjen e të
dhënave personale ("Gazeta Zyrtare e RM" nr. 07/05, 103/08 dhe
124/10).

KËRKESË PËR KREDI SMART
përmes kartë kreditit

PËLQIM
PËR DORËZIM TË RAPORTIT NGA
BYROJA E KREDISË SË MAQEDONISË (BKM)

personi fizik

mbiemri

Me qëllim të:
____________________________________________________
____________________________________________

I jap pëlqim

_____________________________________________
_____________________________________
(emri i Përdoruesit të të dhënave)

të merr raport për gjendjen faktike të detyrimeve të mia
vetëm për qëllimin e përmendur më lartë dhe për
kohëzgjatjen e së njëjtës.
Llojet e raporteve: Raporti minimal, Raporti mbi
detyrimet e papaguara, Raporti bazik, Raporti i detajuar i
detyrimeve, Raporti përmbledhës, Raporti i monitorimit.

Jam i-e njoftuar se:
1. BKM mund të përgatisë dhe t’i dërgojë raport Përdoruesit të të dhënave vetëm me pëlqimin tim paraprak me
shkrim.
2. Unë kam të drejtë t’i shikoj të dhënat që mbahen në BKM, si dhe të kundërshtoj saktësinë dhe tërësinë e cilësdo
pjesë të të dhënave të përfshirë në raport.
3. BKM nuk mban përgjegjësi për të dhënat e përfshira në raport ose për çfarëdo lloj aktiviteti tjetër jo të favorshëm
të ndërmarrë nga Përdoruesi i të dhënave ndaj meje, të bazuara plotësisht ose pjesërisht në raport, përveç në rast
të përfshirjes së informacionit të rremë për të më dëmtuar mua ose ofruesin e të dhënave ose përdoruesin e të
dhënave.
4. BKM i fshin të dhënat e mia pas 5 vjetësh nga pagesa e detyrimit ose nga mbyllja e llogarisë.
5. Kam të drejtë ta tërheq këtë pëlqim me deklaratë me shkrim.

____________________________________
_____________________________________
(Vendi dhe data)
(Dhënësi i pëlqimit)

JU LUTEMI PLOTËSONI KËRKESËN NË MËNYRË TË RREGULLT.
KËRKESA E PAKOMPLETUAR NUK DO TË SHQYRTOHET

