Организационен дел 40____ / Архивски број _______

Барање за достава на извод по e-mail
Почитувани,
Ве замолуваме да ни ја овозможите услугата за достава на извод по e-mail за правното/физичкото лице:
Назив на сметката
(име и прзиме за физичо лице / назив на правно лице)

ЕМБГ/ЕДБ
Број на трансакциска сметка
(се пополнува ако ја одберете услугата под а)

Број на сметка на
кредитна картичка
(сметката можете да ја видите во
договорот или во месечните извештаи)

(се пополнува ако ја одберете услугата под б)

Е-mail адреса
Контакт телефон
Во следните полиња означете со X

Одберете која
услуга/услуги
би ја/ги користеле:

а) Извод од трансакциска сметка

(се доставува на дневно ниво кога има промени на сметката)

б) Извод за кредитна картичка

(се доставува на месечно ниво, пред крајниот рок за уплата на
достасан долг најдоцна до 10-ти во месецот)

*Користењето на услугата за достава на извод по е-mail за физички лица е БЕЗ НАДОМЕСТОК. Со потпишување на Барањето
за достава на извод по e-mail, согласен сум Банката да не ми доставува изводи по пошта.
**Согласен сум моите лични податоци наведени во оваа Пристапница да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани
за потребите на Банката и/или пренесени на трети лица согласно со важечката законска регулатива.

Дали сте согласни Вашите лични податоци да се користат за промотивни активности
и подобрување на услугите на Банката?

Да

Не

Ви благодариме,

Подносител на барањето:

(Име и презиме)

(Потпис)

(Место и датум)

* Со потпишување на оваа апликација/барање, потврдувам дека податоците
што ги наведов погоре се точни и сум запознаен/а со целите за нивно наведување.

За користењето на оваа услуга, Ве молиме да го пополните образецот и да го доставите во експозитурите на Банката.
Доколку Ви се потребни дополнителни информации, Ве молиме да нè контактирате на:
• телефонските броеви (02) 3200 618 и (02) 3200 750 или на
• е-mail: netbanking@sparkasse.mk
www.sparkasse.mk

