
СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА 

 
БАРАЊЕ ЗА БАНКАРСКИ УСЛУГИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА 

Назив на правното лице :  

ЕМБС / ЕДБ  :  

Седиште на правното лице :  

Овластено лице :  

ЕМБГ на овластеното лице :  

Број на ЛК/пасош, орган на издавање    

Датум на истекување на ЛК/пасош   

Телефон за контакт :  

Е-маил адреса :  

   1. ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА  

         Денарска 

         Девизна                 

    2. ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО    

          Лозинка и корисничко име     

          Број на денарска сметка во Банката :   _______________________________________________________  

          Состојба на сметка                    Дневни трансакции                    Потписник на налози 

          Извод                                          Креирање на налози                   Праќање на налози 

         Број на девизна сметка во Банката :   ________________________________________________________  

          Состојба на сметка                               

          Извод                                         Увид во картички                

      У Увид во кредити                     Увид во депозити                 

                   

   3. ДЕБИТНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА 

          Основна за трс                        Visa Business Debit                                              

           Име и презиме на корисникот  на картичката (на латиница) 

            
 

Адреса на живеење на корисникот 

            
 

ЕМБГ на корисникот 

 

 

             Дневен лимит:  во готовина: _______________ ; во трговија: ______________  

        4. ТОКЕН -  квалификуван сертификат ВЕРБА ПРО  2 

       2 години                      3 години     

      I.Податоци за физичкото лице - носителот на персоналниот сертификат: 

     Име и презиме :                          _______________________________________     

     Aдреса:                                        _______________________________________ 

     ЕМБГ и број на ЛК/пасош:       _______________________________________ 

     E-mail :      ________________________________________________________ 

     Контакт телефон:                       _______________________________________ 
              Сертификатот е наменет за пристап до Едношалтерскиот систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни  

квоти- EXIM или сертификатот е наменет за пристап до апликациите на НБРМ или ништо од наведеното. 

Со пополнувањето на ова барање потврдувам дека : 

• Информиран сум за условите, општите правила и ценовникот за користењето на банкарските услуги за коишто аплицирам и 

во целост ги прифаќам ; 

• Ја имам добиено и прочитано Изјавата за приватност за клиенти 

• Согласност за директен маркетинг -  Банката може да ме контактира за промоција на своите производи и 

услуги. Запознаен сум дека согласноста може да се повлече во секое време, бесплатно и со користење на едноставни 

средства;          СЕ СОГЛАСУВАМ                НЕ СЕ СОГЛАСУВАМ 
 

(Датум и место)   ___________________ 

 

ПОПОЛНУВА КЛИЕНТОТ :                                  ПОПОЛНУВА БАНКАТА :  

(потпис на овластеното лице и печат)                 (потпис на вработениот што го примил барањето и печат) 

___________________     ___________________             

                

                                                

                                                

                           


