ДОГОВОР
За начин на користење услуги од девизниот пазар за клиенти на Комерцијална
банка АД Скопје

Склучен на ден ______________ година, помеѓу:
1.Комерцијална Банка АД Скопје, со седиште на ул. Орце Николов бр.3 Скопје со
ЕМБС 4065573, застапувана од Сузана Московска - Директор на Сектор за ликвидност
и финансиски пазар (во натамошен текст: Банка), од една страна и
2._________________________________________________, со седиште во ул.
___________________________________________________ со ЕМБС ____________,
застапувано oд Управителот
_________________________________________(во
натамошен текст: Налогодавач), од друга страна.
Член 1
Со овој Договор се уредуваат основните услови на работење помеѓу Банката и
Налогодавачот при користење на услуги од девизниот пазар за клиенти на Банката со
посредство на овластени лица од Банката.
Член 2
Врз основа на овој Договор, Налогодавачот со Банката
при реализација на
поединечни трансакции склучува посебни договори - Заклучници и истите
претставуваат составен дел на овој Договор.
Поединечните договори во име на Банката ги склучува дилер од Банката или
овластено лице од надлежната Дирекција за тргување со финансиски инструменти
или од некоја од експозитурите/филијалите на Банката.
Согласно овој Договор, Налогодавачот може да даде налог за извршување на
одредена трансакција – промптна или терминска – (со фиксно утврден: курс, износ и
датум) во тек на работното време на Банката, односно од 8:00 до 16:00 часот на некој
од следниве начини: телефонски, преку електрoнска пошта на e-mail адресата:
devizenpazar@kb.com.mk,
во директна комуникација со овластен вработен во
Централата или некоја од експозитурите на Банката или преку Електронската Банка.
Доколку Банката потврди дека се исполнети условите за остварување на налогот,
Налогодавачот може да договара поединечни договори со Банката, секој работен ден
од 8:00 до 15:45 часот.
Член 3
Налогодавачот со посредство на Банката, преку надлежната Дирекција за тргување со
финансиски инструменти може да ги договара следните трансакции (промптни или
термински) :
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1. Купување на дeвизни средства на Налогодавачот (преку изработка на посебен
договор - заклучница – промптно и термински) која претставува составен дел на
конкретната трансакција;
2. Продавање на девизни средства од Налогодавачот (преку изработка на посебен
договор - заклучница – промптно), која претставува составен дел на конкретната
трансакција.
Промптна трансакција е трансакција со рок на извршување и порамнување, најдоцна
до два работни дена од датумот на договарањето.
Терминска трансакција е трансакција со рок на извршување и порамнување на фиксно
утврден датум во иднина кој не може да биде утврден во пократок рок од два работни
дена од датумот на договарањето до датумот на извршување на трансакцијата.
Член 4
Потписниците на Заклучницата за купопродажба на девизи за денари се наведени
најдолу на самата заклучница, односно во улога на потписник може да се јави:
а) некој од лицата наведени во девизниот потписен картон во банката;
б) законскиот застапник на продавачот/купувачот или;
в) лице овластено од страна на законскиот застапник на продавачот/купувачот со
специјално полномошно.
Налогодавачот се обврзува да достави податоци за електронска пошта и број на
телефакс на кој Банката ќе ги доставува заклучниците.
За секоја измена на овластено лице за застапување и договарање трансакции, како и
за секоја измена на податоците за електронска пошта и бројот на телефаксот на кој се
доставуваат заклучниците Налогодавачот се обврзува без одлагање да ја извести
Банката.
Банката нема да одговара за евентуалната штета што би настанала како последица
на неуредното исполнување на обврските на Налогодавачот предвидени во
претходните ставови на овој член и истата ќе падне на товар на Налогодавачот.
Член 5
Поединечните договори предвидени во членот 3 став 1 точка 1 и 2 од овој договор ги
обврзуваат договорните страни доколку се исполнети условите предвидени во член 2
од овој Договор.
Член 6
Банката ги доставува заклучниците за сите склучени трансакции (промптни и
термински) на Налогодавачот по електронска пошта, лично или по телефакс.
Сите заклучници кои ќе се достaвуваат до Налогодавачот ќе бидат адресирани до
овластените лица на Налогодавачот.
Налогодавачот има обврска заклучниците потпишани од овластените лица да ги
доставува лично во Банката, преку
електронска пошта на e-mail адресата:
devizenpazar@kb.com.mk , или на броевите на факс објавени на официјалната веб
страна на банката.
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Договорните страни со потпишување на овој договор се запознаени и се согласни
телефонските разговори помеѓу овластените лица и дилерите на Банката и
овластените лица од страна на Налогодавачот кои се однесуваат на извршувањето на
обврските по овој Договор, да се снимаат.
Договорните страни се согласни во случај на евентуален спор произлезен од
исполнување или неисполнување на обврските по овој Договор и приговори поднесени
од било која од договорните страни, снимените телефонски разговори да служат како
доказ во постапката за разрешување на спорот.
Член 7
Сите поединечни договори – заклучници ќе бидат извршени согласно фиксно
договорените рокови.
Член 8
Со потпишување на овој Договор, во случај на неуредно исполнување на обврските на
датумот на валута на заклучницата до 15:45 часот превземени по било кој поединечен
склучен договор –заклучница (промптна или терминска), Налогодавачот е согласен и
ја овластува Банката согласно законските прописи, без негова дополнителна
согласност да изврши покривање на својата девизна позиција, при што загубата ќе ја
наплати преку:
-

Издавање на платни инструменти – налози за пренос согласно Законот за
платен промет, со кои ќе ги задолжи неговите денарски сметки во Банката и
Воспоставување на налог и вршење на наплата од девизните приливи и
девизните средства на неговите тековни сметки во странски валути во
Банката.
Член 9

Договорните страни се согласни дека овој Договор стапува на сила во моментот на
неговото потпишување од двете договорни страни и се склучува за неограничен
период.
Секоја од Договорните страни има право да го раскине овој Договор со писмено
известување до другата договорна страна и со отказен рок од 15 (петнаесет) дена.
Доколку Налогодавачот го раскине овој Договор со писмено известување до Банката,
должен е за времетраењето на отказниот рок од 15 дена да ги исполни спрема
Банката сите заостанати обврски и да и ги надомести на Банката настанатите трошоци
поврзани со исполнување на обврските, во спротивно е согласен и ја овластува
Банката без негова дополнителна согласност истите да ги наплати од средствата на
сметките на Налогодавачот.
Член 10
Налогодавачот со потпишување на овој Договор потврдува дека е запознаен и
согласен со сите права и обврски кои произлегуваат од овој Договор како и од
поединечните договори – заклучници склучени врз основа на истиот.
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Член 11
За се што не е предвидено со овој Договор важат одредбите од законските прописи и
актите на Банката.
При евентуален спор по овој Договор, надлежен ќе биде Судот во Скопје.
Член 12
Овој Договор е составен во 2 (два) истоветни примероци, од кои секоја од договорните
страни задржува по 1 (еден).

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

___________________________

НАЛОГОДАВАЧ

______________________________
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