
 

 

БАРАЊE ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА - РЕЗИДЕНТИ ПРЕКУ 

ИНТЕРНЕТ БАНКА 

 

(Барањето пополнете го со печатни букви. Во квадратчињата за избор обележете со ⌧)  

� - Сопственик  

Име и презиме:   

Адреса:  

ЕМБГ:              Бр.л.к.:  

e-mail: Контакт тел.: 

 
Барам да се: � - овозможи   � - откаже                                       Интернет пристап за:  

� Увид                                             � Трансакции 

 
Трансакциска с-ка/и:  _____________________ 
                                     _____________________ 

 
Трансакциска с-ка/и:  _____________________ 
                                     _____________________ 

 
Девизна с-ка/и:           _____________________ 

 
Девизна с-ка/и:           _____________________ 

 
Депозит (книшки)       ______________________ 
                                    ______________________ 

 
Депозит (книшки)       _____________________ 
                                    _____________________ 

Со: � - Листа на кодови за еднократна употреба       � - Дигитален сертификат на USB token 

 

 

� - Oвластено лице 

Име и презиме:   

Адреса:  

ЕМБГ:              Бр.л.к.:  

e-mail: Контакт тел.: 

 
Барам да се: � - овозможи   � - откаже                                       Интернет пристап за:  

� Увид   � Трансакции                 � Увид  � Трансакции                                     

Трансакциска с-ка/  
__________________________, 
__________________________ 

Депозити (книшки): 
_________________________________ 
_________________________________ 

Девизна с-ка/и: _____________________________ 

 

� Увид во состојба и промет 

Број на платежна/и картичка/и:  Кредитна партија: 
______________________________________ 
______________________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 

Со: � - Листа на кодови за еднократна употреба       � - Дигитален сертификат на USB token  
 

•    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 правилата на Банката за заштита на личните податоци. 

•    Информиран сум за сите права и обврски кои произлегуваат од Општите услови за користење на 
услугите на електронско банкарство за физички лица - резиденти преку Интернет банка на Комерцијална 
банка АД Скопје, Договорот за користење на услугите на електронско банкарство преку Интернет банка 
на Комерцијална банка АД Скопје, корисничките упатства и останатите документи кои се составен дел на 
Општите услови и Договорот, и истите ги прифаќам. 

•    Го ополномоштувам овластеното лице да ги користи услугите на Интернет банката наведени во Барањето.   
 

 

_____________ 202___ година               од Банката 
 
________________________________   ________________________________ 

Потпис на сопственикот      Овластено службено лице 
________________________________ 
      Потпис на овластеното лице 


