
 

  

БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА e-mail УСЛУГА ЗА ПРИЕМ НА КАМАТНИ ЛИСТИ  
 

(Ве молиме барањето пополнете го читко со печатни букви. Во квадратчињата за избор обележете со ⌧)   

Податоци за правното лице  

Назив:      

Адреса:     

EМБС:   

Даночен број:                          

Сметка:  3 0 0                       

e-mail:                                                       @   Контакт тел.:  

  

 

Лице за прием на e-mail 

Име и презиме:     

ЕМБГ:                             

Контакт тел.:   

Барам да се:                         овозможи        откаже           користење на e-mail услуга за прием на  

каматни листи за денарски кредити и гаранции и депозити на следнава e-mail адреса:  

    

 

Со пополнување на Барањето: 

• барам од Комерцијална Банка АД Скопје да направи увид во моите лични и банкарски податоци и обработка 
на истите со цел доделување на претплата за прием на каматни листи на е-маил адреса; 

• потврдувам дека сум запознат дека Банката на својата веб страна, во делот за заштита на личните податоци, 
има објавено Информации за обработка на лични податоци преку кои може да се информирам за тоа како 
ги обработува  и постапува со моите лични податоци. 

 

________________________________                                        
Потпис на овластеното лице за прием на е-маил      

 

 

ВО ИМЕ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ: 

 

Потврдувам дека:  

  сум согласен/а податоците за правното лице да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и 
други известувања, за сите производи и услуги на Банката. Исто така, сум информиран/а за моето право во 
секој момент да ја повлечам согласноста со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката.  

Со пополнување на Барањето потврдувам дека:   

• наведените податоци се точни и при промена на податоците благовремено ќе ја информирам Банката;  

• сум информиран дека поради виша сила или технички проблеми од страната на телекомуникациските 
оператори може да се јават проблеми во функционирањето на услугата за што Банката не сноси 
одговорност.  

  

    ______.______. 20_____ година                                          од Банката  

________________________________                                       ______________________________              
Потпис и печат од одговорното лице                                       Овластено службено лице 
     Управител/Директор  

 

  

                                                          @ 
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