
 
 

 

ТТК БАНКА АД Скопје 
Ул. Народен Фронт 19а, 1000 Скопје 
тел. 02/ 3247 000; факс. 02/ 3131 387 

        ttk@ttk.com.mk; www.ttk.com.mk

БАРАЊЕ ЗА ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ НА  
ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

 

Пополнете печатно со кирилични букви 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Име и Презиме 
 

ЕМБГ  

Адреса 
 

Место 
 

Е-маил 
 

Фиксен тел. 
 

Моб. тел 
 

 

ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Име на институција/компанија 
 

Место 
 

Адреса  Телефон  Факс 
 

 

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ 

Просек од последните три нето месечни примања во износ од: денари

Број на платежна сметка во ТТК Банка 
 

Со пополнување на барањето изјавувам дека: 
1. Податоците кои ги наведов се точни и при промена благовремено ќе ја информирам Банката. 2. Сум информиран/а дека 
Банката може да ги обработува моите лични податоци согласно законските прописи и правила на Банката за заштита на личните 
податоци. 3. Банката може да ги обработува моите лични податоци за промотивни цели, рекламен материјал и други известувања 
исклучиво во согласност со моето писмено произнесување. 4. Сум информиран/а за условите за користење на дозволеното 
пречекорување кои ги прифаќам 5. Го разбирам правото на Банката да го одбие барањето без дополнително објаснување, освен 
во случаите определени со законот. 6. Согласен сум Банката да ги пренесе податоците на трето лице, за цели на продажба на 
побарувањето, во согласност со прописите. 
 

Датум  Место  
Потпис на 
клиент 

 

 

ПОПОЛНУВА БАНКАТА 
Состојба на ТРС  на денот на 
одобрување на барањето 

                                     денари Обнова на дозволено пречекорување Да / Не 

Користено дозволено пречекорување 
во претходниот период 

Да / Не 
На износ 

од: 
денари 

Во период 
од – до: 

 

Користени други 
кредитни производи 

Да / Не Редовно сервисирани 
Да / 
Не 

Вкупно салдо на сите 
кредитни производи 

                      денари 

Ажурирани податоци за 
идентификација на клиент 

Да / Не 
Дебитна 
картичка 

Да / Не 
Број на 
картичка 

 Со важност 
до: 

 

Деловен модел: Финансиски средства кои се 
чуваат за наплата на договорни парични текови. 

Да / Не 
Исполнување 
на СППИ тест: 

1) Договорот е стандарден и го исполнува 
тестот. 
2) Договорот не е стандарден и го исполнува 
тестот. 

Потпис на Соработник за работа со клиенти – население / 
Раководител на Експозитура 

 

 

ОДЛУКА НА БАНКАТА 

□ ОДОБРЕНО дозволено пречекорување □ ОДБИЕНО дозволено пречекорување 

Износ на одобрено 
пречекорување 

                              денари  Период на одобрување: од - до 
                       

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

а) Меница и менична изјава од ________ денари  

б) Жирант (име и презиме)  ЕМБГ  

в) Депозит со број на партија  Блокиран Да / Не 

Датум на одобрување 
 Одобрил 

(потпис на Директор на Филијала) 
 

 


