БАРАЊЕ ЗА СМАРТ КРЕДИТ
преку кредитна картичка
БАРАЊЕ ЗА ОСНОВЕН КОРИСНИК
Основни податоци
ЕМБГ:
Број на пасош:

Број на лична карта:

Име:

Презиме:

Име на родител:

Моминско презиме на мајката:

Име и презиме на латиница (не повеќе од 25 знаци, вклучувајки ги и празните места):
Место на раѓање:
Адресни податоци:
Адреса (од л.к.):

Датум на раѓање:
Мобилен телефон:

Домашен телефон:

Е-маил адреса:

Плаќање со траен налог
Трансакциска сметка број:
Баран износ на СМАРТ
кредит (во МКД)

избирам да не користам картичка
за СМАРТ кредитот

__________________МКД

БАРАЊЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН КОРИСНИК (ЗА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ)
Број на основна картичка:
ЕМБГ:
Број на пасош:
Број на лична карта:
Име:
Презиме:
Име на родител:
Моминско презиме на мајката:
Име и презиме на латиница (не повеќе од 25 знаци, вклучувајки ги и празните места):
Место на раѓање:
Адреса (од л.к.):
Домашен телефон:

Датум на раѓање:
Мобилен телефон:
Е-маил адреса:

СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНА КАРТИЧКА
Ве молам да издадете дополнителна картичка на име на Барателот на дополнителната картичка чии податоци се комплетни и точни. Користењето на
основната и дополнителната картичка подлежат на условите важечки за основната картичка.
Потврдувам дека податоците кои ги наведов се точни и дека ќе ја информирам Банката за секоја промена на податоците. Информиран сум дека Банката
ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи и правила на Банката за заштита на личните податоци. Информиран сум со условите за
користење на кредитен лимит и со содржината и условите од Договорот пред склучување на Договорот за кредитна картичка. Пред склучувањето на
Договорот Банката ме извести за сите видови на трошоци кои се директно поврзани со користење на кредитниот лимит.
_________________________________________________________

_ ____ _________________________________________________________

потпис на основен БАРАТЕЛ

потпис на дополнителен БАРАТЕЛ

Број на апликација:

Датум на аплицирање:
пополнува Банката

ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ НА ОСНОВНА КАРТИЧКА ПОТВРДЕНИ ОД ПРЕТПРИЈАТИЕ ИЛИ ДР. ПРАВНО ЛИЦЕ
Бр. _________, _____________20__ год.
(архивска заверка од претпријатието)

Потврдуваме дека лицето _________________________________________________________ е во редовен работен однос,
(име и презиме)

на неопределено време во претпријатието______________________________________, ______________________________________
(назив на претпријатие)

(адреса на претпријатие)

на работно место_____________________________________ од датум:_______________. Години на вкупен стаж____________________.
Потврдуваме дека лицето не е привремено спречено за работа и не било привремено спречено за работа подолго од 60 (шеесет)
дена последователно во последните 6 (шест) месеци до моментот на потполнување на ова Барање.

ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА И ОБВРСКИ ОД ПЛАТА
Просечна месечна нето плата од редовен работен однос (без детски додаток, хонорари, прекувремена работа и др.) остварена во
претходните три месеци: ______________, ______________, _______________. (наведете кои три месеци) во износ од ДЕН
______________ со букви _________________________________________________________________________________________
Обврски по плата
Обврски за КРЕДИТИ
По судски забрани
По договорни обврски (за кои нема судска или друга забрана)

Неплатен дел

Месечна рата

Потврдуваме дека наведените општи податоци и податоците за просечна месечна нето плата и за обврски од плата се точни и целосни

Раководител на финансиска служба

м.п.

Директор на претпријатие или друго правно лице

ВЕ МОЛИМЕ УРЕДНО ДА ГО ПОПОЛНИТЕ БАРАЊЕТО. НЕЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕТО БАРАЊЕ НЕМА ДА СЕ РАЗГЛЕДУВА

СОГЛАСНОСТ
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ОД
МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ (МКБ)

Пополнува физичко лице
Име и презиме
Адреса
ЕМБГ

Со цел за:
________________________________________________________________________________________________

Давам согласност на

__________________________________________________________________________________
(назив на Корисникот на податоци)

да добие извештај за фактичката состојба на моите обврски, исклучиво за горенаведената цел и за
времетраењето на истата.
Видови извештаи: Минимален извештај, Извештај за пристигнати ненаплатени обврски, Основен
извештај, Детален извештај за обврска, Збирен извештај, Мониторинг извештај

Запознат/a сум дека:
1. МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја претходна писмена
согласност.
2. Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и целосноста на
кој било податок содржан во извештајот.
3. МКБ не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна
активност преземена од Корисникот на податоците спрема мене, заснована целосно или делумно на
извештајот, освен во случај на доставување на лажни информации со цел да ми наштети мене или на
давателот на податоци или на корисникот на податоци..
4. МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 години од исплата на обврската или затворање на
сметката.
5. Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.

____________________________________
(Место и датум)

_____________________________________
(Давател на согласност)

*Согласноста се дава во согласност со Законот за кредитно биро („Службен весник на РМ“ бр.81/08 и 24/11) и
Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РМ“ бр. 07/05, 103/08 и 124/10).

