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

Тел. на работа:

Мобилен тел.:
Лична карта бр.:

ЕМБГ

Банкарско работење:
Број на трансaкциска сметка во банката:
Депозити:
1. Тип на депозит:

Банка

2. Тип на депозит:

Банка

Во прилог на барањето за дебитна картичка доставувам:
• пополнета и потпишана апликација
• фотокопија од лична карта
Со потпишувањето на оваа апликација потврдувам дека сите наведени податоци се вистинити. Прифаќам одговорност за сите трошоци
и долгови кои настанале со користење на картичката.
Банката има право да го одбие моето барање.

Место и датум

Подносител

ДОПОЛНИТЕЛНА КАРТИЧКА / ЗА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЧЛЕН НА ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО
Име и презиме:
Име
и презиме:
(на латиница)
Адреса од л.к.:
Домашен тел.:

Тел. на работа:

Мобилен тел.:
Лична карта бр.:

ЕМБГ

Сродство со барателот:
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.

Потпис на барателот на основната картичка
Место и датум
Потпис на барателот на дополнителната картичка

ФК 7.5.1.10.1

1

Skopje

Општи правила за добивање и користење на дебитна картичка на ХАЛКБАНК
Издавање на картичката

- Дебитната картичка (во понатамошниот текст: картичка) е
сопственост на ХАЛКБАНК АД Скопје (во понатамошниот текст: Банка)
- За одобрување и издавање на картичката одлучува Банката без
обврска за образложение на донесената одлука
- Корисникот на основната картичка има право да ополномошти
други лица, за кои банката изработува дополнителни картички
- Картичката е непренослива и смее да ја користи само лицето
чие име е отпечатено на неа
- Корисникот се обврзува да ја потпише картичката и истиот
потпис да го употребува при користење на картичката

Важност на картичката

- При првичното издавање картичката има важност во рок од 3
години, при што податоците за важноста се отпечатени на
самата картичка
- Картичката по истекот на рокот на важење се обновува по
автоматизам со нов рок на важење од 3 години
- Картичката не се обновува автоматски доколку:
• Корисникот има доспеани, а неплатени долгови
• Корисникот ја откаже 45 дена пред истекот на важноста
• Банката ја поништи картичката
- Со откажување на основната картичка, по автоматизам се
откажуваат и дополнителните и корисниците се должни да ги
вратат истите во банката лично
- Откажувањето на картичката не ги исклучува обврските кои не
се платени или се во доспевање

Употреба на картичката

- Картичката може да се користи во земјата и во странство за
безготовински трансакции и за подигање готовина од банкомати
и банкарски шалтери
- Банката не сноси никаква одговорност доколку при користење
на картичката, истата не биде прифатена од било кои причини
- За идентификација на корисникот при подигање на готовина на
автомати се употребува личен идентификациски број т.н. ПИН
- Корисникот со картичката ги користи средствата на својата
трансакциска сметка во Банката и одобрениот износ на
негативното салдо одобрено од страна на Банката на
трансакциска сметка
- За сите направени трошоци Банката го задолжува корисникот
во денари

Плаќање во странство

- При користење на картичката во странство, сите трошења во
други валути се конвертираат во денарска противвредност и
корисникот се задолжува во денари

Казнени одредби

- Секоја неовластена или незаконска употреба на картичките е
казнива според закон

Губење или кражба на картичката

- Во случај на губење или кражба на картичката корисникот е
должен веднаш да ја извести Банката на телефонскиот број на
одделот за поддршка на корисници
- Сите трошоци произлезени од кражба, губење или евентуално
одземање на картичката паѓаат на товар на корисникот на
основната картичка. Тој воедно има право да побара картичката
да биде ставена на листата на стопирани картички, за што
трошоците паѓаат на негов товар
- При губење, кражба или оштетување на картичката,
корисникот има право да побара нова или обнова на старата
пред истекот на рокот на важење за што ги подмирува
трошоците според актите на деловната политика на Банката
- Во случај на основано сомнение дека се работи за кражба,
корисникот на картичката е должен случајот да го пријави во
полиција во најкус можен рок

Оспорување на трошоците

- Оспорување на трошокот корисникот е должен да направи по
писмен пат во рок од 10 дена од датумот на испраќање на
месечниот извештај на кој се однесува оспорувањето. Во
спротивно ќе се смета дека корисникот ги признава трошоците
наведени во извештајот
- Оспорувањето на трошоците не го одложува нивното
подмирување
- Доколку се докаже дека оспорувањето е основано Банката
веќе платениот спорен износ го враќа на сметката на
корисникот на картичката

Престанување на правото на користење на картичката

- Доколку корисникот не се придржува кон општите правила за
добивање и користење на картичката и/или одредбите од
договорот на кои се обврзал при потпишувањето на договорот,
Банката има право да не ја обнови, временски да ја ограничи или
да ја одземе картичката
- Во случај картичката да се појави на листата на стопирани
картички, секое продажно место е овластено да ја одземе
картичката при обид за нејзино користење
- Картичката која се прогласува за неважечка го обврзува
корисникот да ја врати во Банката во рок од 5 дена од
писменото известување
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