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Претежна дејност   

Капитална поврзаност (над 
20%) со фирми во Р. С.М. 

  

Законски застапник според 
судска регистрација 

  Број на пасош   

Овластено лица (доколку има)   Број на пасош   

Лице за контакт/ подигнување 
на документација и изводи 

  Број на пасош   

Изводите доставете ги на 
следната адреса 

  

Изводите ќе ги подигнувам во □ експозитура на ТТК Банка __________________________________________ 
 
Во прилог на ова барање Ви доставуваме: 
1.  Документ за регистрација на правното лице во матичната држава, превод на македонски јазик на регистрацијата 
кај судски преведувач 
2.  Писмено овластување за лицето кое ја отвора/ќе работи со сметката 
3.  Картон со депонирани потписи на директорот (законскиот застапник на фирмата) и лицата овластени да 
располагаат со средствата на сметката, доколку ги има  
4.  Копии од пасош или друг личен документ од Директорот/овластувачот и за сите овластени лица. 
 
Целата горе наведена документација се доставува во оригинал или фотокопија заверена кај овластено лице 
нотар. 
 
 
 
Датум: ______________ Место: ________________  
Потпис и печат на законски застапник (или лице овластено за отворање на сметка): ________________________ 
 
Со овој потпис потврдувам дека: 
1. Податоците наведени во барањето се вистинити и при промената на податоците благовремено ќе ја известам 
Банката 
2. Во целост ја прифаќам содржината и се обврзувам дека ќе ги почитувам Општите услови за отворање и 
работење со платежни сметки на правни лица резиденти/нерезиденти 
3. Банката може да ги обработува моите податоци согласно законските прописи за заштита на личните податоци 
(вклучувајќи го и ЕМБГ) и интерните акти на Банката за обезбедување тајност и заштита на обработката на 
личните податоци 
4. Банката може да ги обработува моите лични податоци со цел да врши проверка и верификација за утврдување 
на мојата кредитоспособност, за ажурирање на моите податоци во системот, да ги отстапи на трети лица врз 
основа на склучен Договор со Банката во согласност со моето писмено произнесување. 
5. Пред потпишување на Рамковниот договор за платежна сметка и платежни услуги запознаен сум и согласен со 
содржината, правата и обврските кои произлегуваат од Рамковниот договор за платежна сметка, Општите услови 
и претходни информации за отворање и одржување на платежна сметка и вршење на други платежни услуги за 
правни лица, Терминскиот план на Банката за учесниците во платниот промет како и Тарифата на надоместоци на 
услугите што ги врши ТТК Банка АД Скопје кои се составен дел од договорот. Ова барање е составен дел на 
Рамковниот договор за платежна сметка број _________. 
 
 
 
 
 
 
 
ПОПОЛНУВА БАНКАТА: 
Датум: _____________ Место: ________________ Потпис на овластено лице: ________________________ 

 
 

 
 
 


