БАРАЊЕ
за отворање трансакциска сметка на физичко лице за вршење на девизен платен промет
Податоци за Барателот (пополнува физичкото лице):

Име и презиме на Барателот:
Датум на раѓање:
ЕМБГ:
Адреса:
Општина:
Телефон за контакт:

Јас, долупотпишаниот, под полна материјална и кривична одговорност ја потврдувам точноста на
дадените податоци во Барањето за отворање на трансакциска сметка за физички лица. Се oбврзувам
навремено и писмено да ја известувам Банката за секоја промена на податоците наведени во ова
Барање.
Барател:
_________________
(потпис)
ДОГОВОР
за отворање и водење на сметка на физичко лице
за учество во девизен платен промет
Склучен во Скопје на ден ______________ година, помеѓу:
1. ЕУРОСТАНДАРД Банка АД Скопје, (во понатамошниот текст: Банка) претставувана од Николче
Петкоски Претседател на Управен одбор и
2._________________________
од ______________________ ,
со адреса на живеење на ул.
_____________________ , носител на лична карта бр.___________ и ЕМБГ _______________
(во
понатамошниот текст: Клиент)
Предмет на договорот
Член 1
Со овој Договор се регулираат меѓусебните права и обврски помеѓу Банката и Клиентот во врска со
отворање, водење и затворање на сметката.
Начин на отворање, водење и затворање на сметка
Член 2
Банката, ја отвора девизната сметка на писмено барање од страна на Клиентот и притоа приложува и
дополнителната документација, утврдена од страна на Банката, согласно законските прописи.
Член 3
Клиентот има право да овласти други лица да располагаат и управуваат со средствата на сметката
која е предмет на овој Договор.
Клиентот се согласува да биде идентификуван, како и лицата овластени од негова страна за
располагање и управување со средствата на сметката при секоја трансакција. (при отворање на
сметката, задолжително се задржува копија од документот за идентификација)
Клиентот е согласен евентуално настанатата штета поради овластувањето на други лица, да ја сноси
самиот.
Член 4
Клиентот е должен, писмено да ја извести Банката за сите настанати промени во дадените податоци,
во рок од 3 дена од денот на настанувањето на промената.
Член 5
Банката, согласно условите од овој Договор, а врз основа на претходно исполнување на критериумите
за отворање, водење и работа со сметка за учество девизен платен промет, на Клиентот му отвора
девизна сметка со бр. ____________________.
При отворањето на сметката, Банката на Клиентот му издава идентификациона картичка на која што се
содржани личните податоци на Клиентот, бројот на сметката и неговиот потпис.
Клиетот се обврзува да ја чува оваа картичка со должно внимание, свесен дека податоците на истата
можат да бидат злоупотребени.
Член 6
Банката на Клиентот му отвора девизна сметка заради вршење на девизен платен промет (прием на
приливи и извршување на дознаки), трансфери на средства на девизни влогови, трансфери на
средства од девизни влогови, каки и уплати и исплати во ефективни странски пари до износот на
средствата на девизната сметка на Клиентот, согласно законската регулатива.

Плаќањата во странство или во земјата се спроведуваат со презентирање и потпишување на налог во
Банката, кој ги содржи сите потребни податоци за извршување на плаќањето.
Банката ќе прима уплати на девизната сметка и извршува плаќања на товар на девизната сметка до
висината на паричното покритие на истата.
Начин на прием и извршување на налозите за плаќање
Член 7
Клиентот е должен да ја презентира штедната книшка или идентификационата картичка за сметката,
при вршење на секоја активност со и преку сметката.
Идентификационата картичка гласи на име на Клиентот, истата не е пренослива на друго лице и може
да ја употребува единствено Клиентот.
Клиентот е должен да ја врати картичката при затворање на сметката во Банката.
Клиентот се обврзува до Банката да доставува исправни и точно пополнети платни инструменти.
Клиентот е одговорен за секоја евентуално настаната штета поради неисправно пополнети платни
инструменти.
Член 8
На средствата на девизната сметка, Банката се обврзува на Клиентот да му пресмета и исплати
камата согласно законските прописи и интерните акти на Банката.
Член 9
Клиентот се обврзува за извршување на услугите по основ на овој Договор на Банката да и плаќа
надоместоци и провизии согласно Правилникот за определување на надоместоци за услуги во Банката,
со кој што Клиентот потврдува дека е запознаен.
Истовремено ја овластува Банката да ги наплаќа надоместоците и провизиите од претходниот став на
овој член, на товар на сметката која е предмет на овој Договор.
Член 10
Клиентот, за наплата на сите обврски кои можат да произлезат од работењето со девизната сметка, ја
овластува Банката без негова дополнителна согласност, да воспостави налози и да врши наплата од
сите сметки отворени во Банката на име на Клиентот.
Известувања за остварени приливи и одливи
Член 11
Банката се обврзува да изготвува дневен извод за промените и состојбата на средствата на сметката,
а истиот ќе се издава на барање на Клиентот.
Член 12
Губењето на идентификационата картичката од член 5, Клиентот е должен веднаш да го пријави на
шалтер во Банката
Важност на договорот
Член 13
Клиентот може да поднесе барање за раскинување на овој Договор и за затворање на сметката, откако
претходно ќе ги подмири сите обврски по основ на овој Договор.
Врз основа на законски утврдени услови за затворање на сметка, Банката може тоа да го стори и без
писмено барање од страна на Клиентот.
Член 14
Во случај на затворање на сметката, Клиентот е должен во рок од 15 дена да достави инструкции до
Банката во кои ќе наведе на која сметка треба да се пренесат средствата од сметката која се затвора,
во спротивно Банката ќе ги пренесе средствата на посебна сметка во Банката наменета за тоа, се до
добивање на инструкции.
Заштита на лични податоци
Член 15
Клиентот со потпишување на овој договор изјавива дека е согласен Банката да ги обработува и користи
неговите лични податоци (вклучително и ЕМБГ) за целите утврдени со овој договор.
Банката се обврзува дека ќе ги чува личните податоци на клиентот согласно Закон и ќе ги употребува
исклучиво за целите на овој договор
Завршни одредби
Член 16
Во случај на спор по овој Договор, кој договорните страни не можат спогодбено да го решат, ќе решава
стварно надлежен суд во Скопје. За се што не е предвидено со овој Договор, важат законските
прописи.
Член17
Со потпишувањето на овој Договор, Клиентот потврдува дека е запознаен со критериумите за
отворање, водење и затворање на сметка за учество во платниот промет во земјата и дека истите ги
прифаќа.
Член 18
Овој Договор е склучен во 2 (два) еднакви примероци, од кои 1 (еден) за Банката а 1 (еден) за
Клиентот.

КЛИЕНТ
_______________________

BANKA
__________________

