БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА MASTERCARD / VISA КАРТИЧКA
Корисник на основна картичка
Име и Презиме:_____________________________
ЕМБГ: ______________Датум на раѓање: _________

Место на раѓање:________

Број на лична карта или број на пасош: ___________ Важи до: ________________
Адреса од лична карта: __________________________________________________
Tелефон: _______________________

Е-маил: __________________________

Име и презиме на картичката (на латиница не повеќе од 24 знаци):
_________________________________________________________________________
Број на трансакциска сметка: ____________________________________________________________
Изводите да се доставуваат на адреса: ________________________________________
Тип на барана картичка: Visa/Master Дизајн на картичка: male/female (да се заокружи)

Корисник на дополнителна картичка
Име: _____________

Презиме:________________

Датум на раѓање:__________ Место на раѓање:___________ЕМБГ:_________________
Број на лична карта или број на пасош: ___________ Важи до: ___________________
Адреса од лична карта: _____________________________________________________
Домашен телефон:_________ Мобилен телефон:__________ Е-маил:______________
Име и презиме на картичката (на латиница не повеќе од 24 знаци):
_________________________________________________________________________
Тип на барана картичка: _______________

Дизајн на картичка:_________________

Јас, долупотпишаниот/та го одобрувам издавањето на дополнителната картичка и ја овластувам Банката на погоре
наведеното лице да му издаде дополнителна картичка преку која ќе биде во можност како овластено
(ополномоштено) лице целосно да располага со средствата на трансакциската сметка / кредитната партија (за
кредитна картичка) и да го потпише барањето во делот наменет за податоци за корисник на дополнителна картичка
и да го потпише делот за прием на дополнителната картичка и пин-кодот. Потврдувам дека податоците за
овластеното лице се комплетни и точни и дека сум запознаен/а дека користењето на основната и дополнителна
картичка подлежат на условите кои важат за основната картичка.
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Изјава на корисникот на основната картичка
1.

Под морална и кривична одговорност изјавувам дека наведените податоци се точни и дека ќе ја

информирам банката за секоја промена.
2.

Прифаќам одговорност за сите трошоци и долгови кои настанале со користење на картичките.

3.

Банката има право да го одбие моето барање за издавање и користење картичка.

4.
Изјавувам дека сум запознаен/а со важечката Тарифа за физички лица на Банката и дека истата ја прифаќам
во целост.
5.
Изјавувам дека сум согласен да и ги надоместам на Банката трошоците согласно важечката Тарифа за
физички лица а кои ќе настанат доколку се откажам од користењето на картичката или истата не ја подигнам.
6.
Се согласувам мојата картичка да биде згасната од страна на банката доколку истата не ја подигнам во рок
од 6 месеци од издавањето и да ги надоместам трошоците за згаснување на картичката согласно важечката Тарифа
за физички лица.
7.
Изјавувам дека сум примил Формулар за преддоговорни информации (податоци) за понудените кредитни
услови.
8.
Изјавувам дека ми е доставен (на мое барање) примерок од Договорот за издавање и користење на
картичка, дека сум запознаен/а со одредбите од Договорот и истите ги прифаќам во целост.
9.
Се согласувам Банката да ги користи моите лични податоци (вклучувајќи го и ЕМБГ) со цел да врши проверка
или верификација во Кредитниот регистар или други бази на податоци за цели на воспоставување на деловниот
однос, а согласно законите и интерните акти на Банката.
10.
Изјавувам дека сум согласен до Банката да се достави изработен извештај од страна на кредитното биро за
моите кредитни податоци.

Изјава на корисникот на дополнителната картичка
1.

Корисникот на дополнителната картичка под морална и кривична одговорност изјавува дека неговите

податоци се точни, дека е запознаен со одредбите од Договорот за картичка склучен меѓу Банката и корисникот на
основната картичка и истите ги прифаќа во целост. Корисникот на дополнителната картичка е согласен Банката да ги
собира и обработува неговите лични податоци согласно важечките прописи за заштита на личните податоци, истите
Банката да ги доставува на соодветниот процесен центар во земјата и странство, како и на надлежните органи
согласно законски предвидена постапка.

Датум и Место ___________________
Потпис на барателот/корисникот на основната картичка_____________________________
Потпис на барателот/корисникот на дополнителна картичка _________________________

Потпис на одговорно лице во банката _________________
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СЕ ПОПОЛНУВА ПРИ ПОДИГАЊЕ НА КАРТИЧКАТА

Ја примив основната/дополнителната картичка со број _________________________________
(се пополнуваат првите 4 и последните 4 цифри)

и ПИН-код запечатен во плик.

Потпис на барателот/корисникот на основната картичка ___________________________
Потпис на барателот на дополнителна картичка ___________________________________
Датум и Место ___________________________

Треан налог (задолжително за корисник на кредитнa картичкa)
Согласен сум по овој налог да се врши пренос на средствата од мојата трансакциска сметка со
број <____________________>, и да се врши плаќање на моите обврски спрема Охридска Банка АД
Скопје по основ на користена кредитна картичка со кредитна партија
бр.__________________________. Преносот на средствата се врши месечно на ден 12-ти за Visa
картичките и 15-ти за MasterCard картичките.
Се обврзувам дека на мојата трансакциска сметка редовно ќе оставам доволно средства за
намирување на достасаните обврски по кредитната картичка. Согласен/согласна сум
неподмирениот износ по преносот на средствата по овој налог, да го подмирам во
задолжителниот рок за плаќање. Доколку достасаните обврски не се подмират или се подмират
делумно заради тоа што на мојата трансакциска сметка нема доволно средства, и истите не ги
платам доброволно во задолжителниот рок за плаќање согласен/согласна сум да се наплатат со
наредниот пренос на средства по основ на овој налог од расположливите средства на
трансакциската сметка. Воедно со овој траен налог ја овластувам Банката да врши пренос на
средства и од сите мои други сметки, како и да врши конверзија на средства во валута потребна
за измирување на обврските по кредитната картичка. За сите промени во податоците, важни за
плаќање на обврските спрема Охридска Банка АД Скопје, благовремено ќе ја известам Банката.
Обврските по овој траен налог се извршуваат почнувајќи од ____________________.

Датум и Место ________________
Потпис на барателот/корисникот на основната картичка ________________
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