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БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ СМС, ФАКС И                ДОБИВАЊЕ ИЗВОД 
НА E-MAIL ЗА ДЕНАРСКИ СМЕТКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА 

 
Назив на сметката:    

 

Денарска сметка: 

 
 

Лице на кое му се овозможува пристап до податоците: 
(се пополнува задолжително) 
Име и презиме:  

Адреса:  

ЕМБГ:              Бр. ЛК:  

Контакт тел.: 
 

Барам да се: - овозможи - откаже СМС известување за 
 

  

 

Време на прием на пораката : 

Барам да се: - овозможи 

- веднаш - помеѓу 8.00 и 20.00 часот 

- откаже ИЗВОД НА ФАКС 

 
 
 

Барам да се: -овозможи - откаже 
E-MAIL УСЛУГА ЗА ПРИМАЊЕ НА ДЕНАРСКИ ИЗВОДИ 

 
 
 
Со пополнување на Барањето потврдуваме дека: 

• Наведените податоци се точни и при промена на податоците благовремено ќе ја информираме Банката; 

• Во целост ги прифаќаме Општите услови на Комерцијална Банка АД Скопје за користење на услугата СМС 

банкарство,известување за промена на сметка преку факс,говорен автоамт и доставување на Изводи за состојбата и промените на 

сметката преку е-маил за правни лица 

• Ја овластувам Банката да ја задолжува горенаведената сметка за наплата на сите обврски настанати по овие услуги; 

• Сме информирани дека поради виша сила или технички проблеми од страна на телекомуникациските оператори може да се јават 

проблеми во функционирањето на услугата за што Банката не сноси одговорност; 

• Сме информирани дека висината на надоместокот кој Банката го наплатува по порака за побараните известувања согласно 

Тарифата на Банката, која може да подлежи на промени; 

• Сме согласни од Банката да добиваме и други видови на известувања за кои не се наплатува надоместок; 

 
* Минмален дозволен износ е 500 денари. Секој целоброен износ над минималниот е дозволен. 

** форматот на телефонскиот број за примање на СМС пораките треба да е во меѓународен формат, со код на земја, оператор и самиот број 

[+код на земја оператор телефонски број] пр. +389 7X XXXXXX 
 

   година од Банката 
 

 

Потпис и печат од овластеното лице 
за застапување на правниот субјект Овластено службено лице

 
e-mail адреса: 

 

-одлив -прилив 

Износ над:* Ден. Моб.тел.** +389 7 

 

Телефон  Време на 
прием 
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