
            СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА 

 
 

ИЗЈАВА ЗА СОБИРАЊЕ, ОБРАБОТКА И ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ КОИ СЕ ВОДАТ  

во Стопанска банка а.д.Битола 

 

1. Согласност за собирање, обработка и чување на личните податоци 

Со потпишување на оваа изјава,  јас ____________________________ од _________________, со TIN 

, а во согласност со важечката регулатива за заштита на личните податоци и 

банкарска тајна, ја овластувам Стопанска банка а.д. Битола (во понатамошниот текст: Банката) како 

Контролор на збирки на лични податоци да може за потребите на известување во согласност со Даночниот 

акт издаден од страна на Соединетите Американски Држави - Foreign Account Tax Compliance Act (во 

натамошниот текст: FATCA регулатива), да собира, обработува и чува лични податоци и податоци кои 

претставуваат банкарска тајна, кои се обезбедени при процесот на идентификација, а ги вклучува следниве 

податоци:  

1.Податоци кои се собираат, обработуваат и чуваат 

Име и презиме/назив 

Идентификациски број на американски даночен обврзник (TIN); 

Датум и место на раѓање (за физички лица) 

Адреса на постојано место на живеење (улица, број, поштенски број, град, држава)/Седиште 

Државјанство / зелена карта (за физички лица) 

Тax residence country code 

Име и презиме, адреса на постојано место на живеење (улица, број, поштенски број, град, 

држава) и TIN за вистински (значителен) сопственик на компанија (само за правни лица) 

Состојба на сметките за извештајниот период 

Вид на плаќања реализирани во извештајниот период 

Износ на плаќања реализирани во извештајниот период 

 

Во случај на измени и дополнувања на FATCA регулативата, запознат/та сум со фактот дека обемот на 

лични податоци/податоци за правното лице, кои се собираат, обработуваат и чуваат (наведени погоре) може 

да се зголеми. За промените на FATCA регулативата, Банката ќе Ве информира на начин кој Вие ќе го 

одберете, и тоа:  

 контакт адреса, 

 контакт телефон, 

контакт адреса на електронска пошта (е-маил). 

Задолжително означете еден од овие начини преку кои Банката ќе Ве информира за промените на FATCA 

регулативата.  

Банката може дополнително да објавува и соопштенија на својата веб страницаи на информативните паноа 

во експозитурите/филијалите на банката.  

Запознат сум со правото на бесплатно повлекување на согласноста за собирање, обработка и чување на 

моите лични податоци со поднесување на писмено барање во Банката. 

ОВАА ИЗЈАВА СЕ КОРИСТИ ИСКЛУЧИВО ЗА УСОГЛАСЕНО ПОСТАПУВАЊЕ СО FATCA 

РЕГУЛАТИВАТА И ИМА ВАЖНОСТ ДОДЕКА ТРАЕ МОЈОТ ДЕЛОВЕН ОДНОС СО БАНКАТА/ 

ДЕЛОВНИОТ ОДНОС НА БАНКАТА СО ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЧИИ ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИК СУМ. 

ЗАПОЗНАТ СУМ СО МОЖНОСТА ОВАА ИЗЈАВА ДА ЈА ПОВЛЕЧАМ ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ СО 

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПИСМЕНО БАРАЊЕ, ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДЕЛОВНИОТ ОДНОС И 

СООДВЕТНО СОГЛАСЕН СУМ БАНКАТА ДА ГО ПРЕКИНЕ ДЕЛОВНИОТ ОДНОС ПОРАДИ 

ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ИСТАТА, 

 

Изјавил: 

..........................         .......................................    ................................................                             

(место, дата)                  (своерачен потпис / личен или на овластено лице на клиентот) 

 
 


