Код на референт за физички лица

Апликација за регистрирање на клиент во банка

Седиште: ул.Орце Николов бр.54, Скопје 1000

Добредојдовте

Телефон: +389 (0) 2 3167 600; Факс: +389 (0) 2 3117 164;
SWIFT: OHRDMK 22

Првична регистрација

Измена на податоци

Резидент

C

Имател на сметка

C

Овластен застапник

Реден број

Нерезидент

C
h

Законски застапник

Име и презиме на лицето кое го дава овластувањето

ЕМБГ на давателот на овластувањето

Документ за идентификација

Број на партија/трансакциска сметка
Број на партија/трансакциска сметка

Лични податоци
Име и презиме

ЕМБГ

Татково име

Дата на раѓање

Место на раѓање

Држава на раѓање
Број на лична карта

Орган на издавање

Датум на важност

Орган на издавање

Датум на важност

Држава на издавање
Број на пасош
Држава на издавање
Државјанство

Македонско

Странско

(од која земја)

Адреса од Л.К./Пасош

Град

П. Код

Држава

Податоци за кореспонденција:
Адреса за кореспонденција(улица, град, поштенски код)
Телефон Дома

Мобилен тел.

Држава

E-mail
Држава на престој

Податоци за работа и работодавач
Име на работодавач:
Вид на вработување:
Јавна администрација

Пензионер

Приватна фирма

Невработен

Самовработен
Вработен на неопределено време

Друго

Студент
Вработен на определено време

Адреса на работодавач:
Тел. на работа

Град

П. Код

Држава на работодавец

Дејност на работодавецот:
Индустрија

Земјоделие

Градежништво

Адвокати

Трговија

Нотари

Финансиско посредништво и банки

Извршители

Сметководство,информатика и телекомуникации

Економски-Правен Консалтинг

туризам и угостителтво

Невладини организации

Образование

Меѓународни организации

Здравство

Казина,спортски обложувалници и игри на среќа

Сообраќај

Самостоен вршител на дејност

Јавна управа

друго

Спорт,уметност и култура
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Занимање:
Менаџер на висока раководна позиција со репрезентативни ф-ции

Технички експерт

Раководител на сектор/служба без репрезентативни функции

Трговец

Нaставник

Проценител

Професор

Стоматолог

Полицаец

Доктор

Војник

Сметководител

Канцелариски работник

Равизор

Комерцијалист

Уметник

ВКВ

Писател,преведувач,новинар

НКВ

Рентиер

Земјоделец

Пензионер

Занаетчија

Студент

Сопственик на мал бизнис

Неактивен(под 18год.)

Сопственик на среден и голем бизнис

Невработен

Адвокат

Домаќинка

Нотар

Друго

Архитект

Податоци за примања
Износ на редовни месечни примања:
Нема месечни примања

од 10.001 МКД до 20.000 МКД

од 30.001 МКД до 50.000 МКД

до 10.000 МКД

од 20.001 МКД до 30.000 МКД

над 50.001 МКД

Други дополнителни месечни примања:
нема

од 10.001 МКД до 30.000 МКД

до 10.000 МКД

над 30.001 МКД

Податоци за имот
Недвижен имот:
стан,куќа

недвижност

поседувам сопствена компанијата

имам удел/акции во компанија(над 25 %од сопственоста)
Друг имот
Возило:

(име на компанијата)
(име на компанијата)

(краток опис)
Тип на возило:

Забелешка: За повеќе податоци се пополнува анекс 3 за имот

Фамилијарен статус
Брачна состојба:
во брак
Деца:

неженет/немажена
Да

Под 18 години

невенчани во заедница

Не
Над 18 години

(доколку е означено да во предходното поле)

CP 007 28.11.2013

Информации за банкарски производи и услуги
Производи и услуги на банката кои ги користите или би ги користеле:
Трансакциска сметка

Кредити

Кредитна картичка

Електронско банкарство

Останато

Депозити

Сеф

Сметки во други банки:

Податок за сензитивен клиент
Сензитивен клиент
Под сензитивен клиенти се опфатени следните групи на клиенти: лица државјани на земји кои се наоѓаат на Листата на ризични земји од АМЛ аспект, носители на јавни функции, клиенти кои не
биле присутни во времето на отворање на сметката, клиенти чии сметки биле отворени од професионални посредници како адвокати, сметководители, клиенти чие име се појавува на некоја од
црните листи

Употреба на лични податоци
Сум согласен/на моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката.
Не сум согласен/на моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат користени во иднина за какви било промотивни цели.
Ја повлекувам веќе дадената согласност моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат користени во иднина за промотивни цели.
Согласен сум моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на банката:
по пошта

ДА

НЕ

по телефон

ДА

НЕ

по Е-маил

ДА

НЕ

(Клиентот може со писмено барање до Банката, без надомест, да побара од Банката неговите лични податоци да не бидат користени за промотивни активности.)
Потпис на клиентот

Изјава за Носители на јавни функции
Под полна морална и кривична одговорност изјавувам дека:
не сум лице носител на јавна функција/близок член на негово семејството/ негов близок соработник
сум лице носител на јавна функција/близок член на неговото семејството/негов близок соработник
……………………………………………………………………………………………………………………………
(се наведува функцијата)

„Носители на јавни функции„се физички лица кои не се државјани на Република Македонија на кои им е или им била доверена јавна функција во Република Македонија
или во друга држава, како: претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри, членови на парламент, избрани и именувани јавни обвинители и судии во судовите,
членови на врховната ревизорска институција, амбасадори, офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полкновник), други избрани и именувани лица согласно со закон и
членовите на органите на управување на претпријатијата во државна сопственост како и лица со функции во политичките партии (членови на органите на политичките партии).
„Носители на јавна функција„ се сметаат сите овие лица најмалку една година по престанокот на извршување на јавната функција, а врз основа на предходно спроведена процена на ризик од
страна на субјектите.
Поимот „носители на јавни функции„ вклучува и ;
блиски членови на семејството со кои носителот на јавната функција живее во семејната заедница на истата адреса, лица кои се сметаат за блиски соработници како деловни партнери (секое
физичко лице за кое знае дека има заедничка сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со „носител на јавна функција„) и лица кои
основале правно лице во корист на носителите на јавните функции
Потпис на клиентот

Изјава на корисникот
Со пополнување на Барањето потврдувам дека:
◘ Го потврдувам приемот на копија од Општите правила и услови за тековни трансакции за физички лица на Охридска банка во врска со банкарски сметки на клиентите, ги прифаќам сите
клаузули и давам свое одобрување за нивна примена во насока на мојот однос со Охридска банка АД Скопје во врска со моите сметки или други банкарски производи или услуги.
◘ Наведените податоци се точни и при промена на податоците (во кои се содржат и адресни податоци) во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Банката. Во
спротивно, секоја достава од страна на Банката до Клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање
◘ сум согласен/на сум моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани и чувани за потребите на Банката и доколку е потребно Банката да
изарши пренос на моите лични податоци во други држави- земји членки на ЕУ или ЕЕА или други држави кои не се земји членки на ЕУ или ЕЕА, по претходно одобрение за пренос на личните
податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци;
◘ сум запознат/а податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна согласно Законот за банки и останатата важечка законска регулатива,
◘ банката го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос,
◘ банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време
◘ сум запознат/а со условите за воспоставување деловен однос со банката и истите во целост ги прифаќам

Депонирани потписи

Име и презиме на клиентот

Потпис на имателот на сметка

Име и презиме на застапникот/овластеното лице

Потпис на застапникот/овластеното лице

Место и дата

Експозитура на аплицирање

Потпис на ИРО:

Потпис на раководителот на експозитурата
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Име и презиме на ИРО:
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АНЕКС1- БАРАЊЕ ЗА ОТВОРАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКА ТЕКОВНА СМЕТКА
Првично барање за трансакциска сметка
Резидентна сметка

Барање за дополнителна сметка

Нерезидентна сметка

Денарска трансакциска сметка

Реден број

(мора да биде истиот клиентски статус кој е во пристапницата)

Девизна трансакциска сметка

Број на денарска трансакциска сметка

Број на девизна трансакциска сметка

Лични податоци на барателот
0

Име и презиме
Број на лична карта

Издадена од

Број на пасош

ЕМБГ

Датум на важност

Држава на издавање

Адреса од Л.К./Пасош

Датум на важност
Град

П. Код

Држава

Лични податоци на застапникот/овластеното лице
Име и презиме

ЕМБГ

Број на лична карта

Издадена од

Број на пасош

Датум на важност

Држава на издавање

Адреса од Л.К./Пасош

Датум на важност
Град

П. Код

Држава
Телефон Дома

Мобилен тел.

е-маил

Изјава на корисникот

◘ Го потврдувам приемот на копија од Општите правила и услови за тековни трансакции за физички лица на Охридска банка во врска со банкарски сметки на клиентите, ги прифаќам сите
клаузули и давам свое одобрување за нивна примена во насока на мојот однос со Охридска банка АД Скопје во врска со моите сметки или други банкарски производи или услуги.
◘ Сум во целост запознат со позитивните прописи во земјата за статусот на резидент и со тоа се идентификувам како резидент. Како резидент физичко лице ги прифаќам и согласен сум да
постапувам по сите важечки прописи за резидентно физичко лице.
◘ Сум во целост запознат со позитивните прописи во земјата за статусот на нерезидент и со тоа се идентификувам како нерезидент. Како нерезидент физичко лице ги прифаќам и согласен сум
да постапувам по сите важечки прописи за нерезидентно физичко лице.

Име и презиме на клиентот

Потпис на барателот

Место и дата

Примено во експозитура

Потпис на ИРО:

Потпис на раководителот на експозитурата

Име и презиме на ИРО:

АНЕКС2- БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ / ПРОМЕНА НА ИЗНОСОТ НА
ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА
Реден број
Ве молам да ми биде одобрено користење на пречекорување на трансакциска сметка, при услови определени од банката
Ве молам да ми биде одобрено зголемување на износот на пречекорувањето на трансакциската сметка, при услови определени од банката
Ве молам да ми биде одобрено намалување на износот на пречекорувањето на трансакциската сметка, при услови определени од банката
Име и презиме

ЕМБГ

Број на трансакциска тековна сметка
Број на лична карта
Број на пасош

Издадена од

Датум на важност

Држава на издавање

Адреса од Л.К./Пасош

Датум на важност
Град

П. Код

Држава
Телефон Дома

Мобилен тел.

е-маил

Податоци за работа и работодавач
Име на работодавач:
Адреса на работодавач:

Град

П. Код

Тел. на работа
Висина на личен доход
Висина на баран лимит

Име и презиме на клиентот

Потпис на барателот

Место и дата

Примено во експозитура

Потпис на ИРО:

Потпис на раководителот на експозитурата

Име и презиме на ИРО:
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АНЕКС3- ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ ЗА ИМОТ
Реден број
Се пополнува доколку клиентот поседува повеќе компании или акции/удели над 25% во истите
Име на компанијата

Адреса

Седиште

Име на компанијата

Адреса

Седиште

Име на компанијата

Адреса

Седиште

Име на компанијата

Адреса

Седиште

Име на компанијата

Адреса

Седиште

Име на компанијата

Адреса

Седиште

Име на компанијата

Адреса

Седиште

Име и презиме на клиентот

Потпис на клиентот

Место и дата

Примено во експозитура

Потпис на ИРО:
Име и презиме на ИРО:
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