БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТНА КАРТИЧКА
Visa Gold

Visa Classic

MasterCard Contactless

ДОПОЛНИТЕЛНА КАРТИЧКА/ЗА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ /
ЧЛЕН НА ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ
Име и презиме:
Име и презиме:
(на латиница)
Адреса од л.к.:

Име и презиме:
Име и презиме:
(на латиница)
Адреса од л.к.:
пополнува Банката

(коресподенција)

Адреса на живеење:
На оваа адреса живеам од:
Домашен тел.:
E-mail:
Лична карта бр.:
Занимање:
Степен на стручна подготовка:

MasterCard Standard

година
Мобилен тел.:
ЕМБГ
ОО

ССП

ВШП

ВСС

Податоци за вработување:
Име на фирма:
Адреса:
Тел.:
Функција:
Сектор:
а) приватен
б) јавен
в) трговец подинец
г) друго
Претходно вработување (доколку сегашното е помалку од 3 години):
Име на фирмата:
Брачна сост.: жен./маж. нежен./немаж. разведен/-а вдовец/-ица
Број на членови во семејството:
Број на вработени членови во семејството:
Број на издржувани членови во семејството:

(коресподенција)

Адреса на живеење:
На оваа адреса живеам од:
Домашен тел.:
E-mail:
Лична карта бр.:
Занимање:
Степен на стручна подготовка:

пополнува Банката

Visa PayWave Credit

Може да заокружите повеќе опции

Број
Од
година
(пополнува Банката)

година
Мобилен тел.:
ЕМБГ
ОО

ССП

ВШП

ВСС

Податоци за вработување:
Име на фирма:
Адреса:
Функција:
Сродство со барателот:

Тел.:

Со потпишување на апликацијата во својство на дополнителен
корисник потврдувам дека ги прифаќам сите услови за користење
на картичката и прифаќам солидарна одговорност со основниот
корисник за наплата на сите трошоци направени со дополнителна
картичка.

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ
Податоци за имотна состојба

Опис на недвижност: а) куќа б) стан в) викендичка г) земјиште д) друго
Адреса:
Возило:
да/не Тип на возило:
год. на произ.:
Банкарско работење:
Депозити:
1) Тип на депозит:
Банка
2) Тип на депозит:
Банка
Кредити:
1) Вид
Банка
Месечна рата
Достасува на
2) Вид
Банка
Месечна рата
Достасува на
Податоци за други картички (Ве молиме наведете од која банка):
а) VISA
б) MasterCard
в) Diners г) AMEX
Нето годишни примања:
Приходи: Месечни
Закупнини
Друго
Вкупно
Расходи: Закупнини
Осигур. премии Друго
Вкупно

Место и датум

Потпис на барателот на дополнителната картичка

Потпис на барателот на основната картичка

Со потпишување на ова барање потврдувам дека:
Согласен сум за достава на месечен извештај за кредитна картичка по e-mail, што исклучува достава по пошта.
Со потпишување на ова барање потврдувам дека сите наведени податоци се вистинити и прифаќам одговорност за сите трошоци и долгови кои
настанале со користење на основната и дополнителната картичка. Банката има право да го одбие моето барање. Истовремено ја овластувам
ХАЛКБАНК АД Скопје наведените податоци, вклучително и личните податоци, да ги користи при вршење на работи кои произлегуваат од
делокругот на нејзиното работење: обработка, следење и/или други дејствија во рамките на банкарското работење, како и да ги стави на увид на
овластени лица во Банката или на трети лица согласно Законот.
Со потпишување на ова барање потврдувам дека:
Согласен сум моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката*.
Не сум согласен моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности.
*Клиентот може, во иднина, со писмено барање до Банката, без надомест, да побара неговите лични податоци да не бидат користени за промотивни активности.

Место и датум

ФК 7.5.1.10.2

Подносител

1

(штембил на претпријатието или институцијата)

ЗАВЕРУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ИЛИ ИНСТИТУЦИЈАТА
ОПШТИ ПОДАТОЦИ
1. Име и презиме
2. Роден-а
3. Со стан во
4. Лична карта бр.
5. Матичен број
6. Телефон: домашен:
7. На работа во
Вработен oд

во
ул.
издадена од

општина
бр.

работа:

мобилен:

год. на работно место
со непрекинат стаж од

година.

8. Вид на вработување:
На неопределено работно време
На определено работно време до дата:

ПОДАТОЦИ ЗА ВИСИНАТА НА ПЛАТАТА И ОБВРСКИТЕ
9. Просечна месечна нето плата од редовен работен однос (без хонорари и прекувремена работа)
остварена во последните 3 (три) месеци во износ од
денари.
10. Обврски од плата
неотплатен дел
месечна рата
Вкупен износ
а) Судски забрани
б) Станбени кредити
в) Потрошувачки кредити
г) Други обврски
11. Вкупен износ на обврски
како гарант-жирант

201
(место и датум)

година

М.П.
Раководител на финансиска служба

Директор на правното лице

2

