
 

 
 

 

 
Име и презиме _______________________________  
 
ЕМБГ ____________________  Лична карта бр______________  Моб. телефон _____________________   
 
Адреса  ________________________________________________________________________________ 
 
 

КАРТИЧКА ШТО СЕ ОТКАЖУВА 
1. Заокружете го видот на кредитната картичка на СБ што се откажува со цел долгот и кредитниот 

лимит да се префрли на консолидираната картичка, и наведете го бројот на сметката. 

 
a) VISA STAR                    б) VISA VERO               в) VISA GOLD                    г) MASTERCARD  

____________  ____________  ___________              _____________ 
 (бр. на сметка)    (бр. на сметка)      (бр. на сметка)        (бр. на сметка) 

 

 
КАРТИЧКА ШТО СЕ КОНСОЛИДИРА 

2. Заокружете ја кредитната картичка на СБ што се консолидира, односно во која барате да биде 
префрлен долгот и кредитниот лимит од картичката што се откажува.  

 
a) VISA STAR                    б) VISA VERO               в) VISA GOLD                    г) MASTERCARD  

____________  ____________  ___________              _____________ 
 (бр. на сметка)    (бр. на сметка)      (бр. на сметка)        (бр. на сметка) 

 
 

Барам целокупниот долг од кредитната картичка што ја откажувам да се префрли на кредитната картичка 
што се консолидира. Притоа, доколку на картичката што се откажува има недоспеани рати од трансакции 
на рати без камата, согласен сум Банката предвремено да ги доспее и префрли како тековен долг на 
картичката што се консолидира.  
 
Со пополнување на барањето потврдувам дека: 

 Информиран сум за условите за извршување на Интерната Консолидација на кредитни картички на Стопанска банка АД – 
Скопје (СБ)  

 Ги потврдувам горенаведените податоци за  валидни и точни и согласен истите да можат да бидат регистрирани, зачувани 
и обработувани согласно законот и интерните акти на Банката. 

 Се согласувам долгот од кредитната картичка што ја откажувам да се префрли на кредитната картичка што се 
консолидира. Притоа, доколку на картичката што се откажува има недоспеани рати од трансакции на рати без камата, 
согласен сум Банката предвремено да ги доспее и префрли како тековен долг на картичката што се консолидира. 

 

 
______________          ___________________         ___________________________________   
        Место                                Дата                             Потпис на подносителот на барањето 
______________          ___________________         ___________________________________   
        Место                                Дата                                            Потпис и печат на СБ 
 

 
Потребни документи во прилог на барањето:Фотокопија од лична карта на подносителот на барањето 
 
Доколку збирниот кредитен лимит од картичката што се откажува и картичката што се консолидира го надминува максимално 
дозволениот кредитен лимит за кредитната картичка, кредитниот лимит на консолидираната картичка ќе зголеми најмногу до 
максимално дозволениот лимит.Максимално дозволениот кредитен лимит за кредитна картичка е 600.000 денари за Visa Gold 
а 300.000 денари за сите останати Visa и  MasterCard кредитни картички на Стопанска банка АД - Скопје  

 

ПОПОЛНУВА БАНКАТА 
По извршеното разгледуање а во согласност со Кредитната Политика на Банката, ова барање е: 
 

A) Одобрено  Б) Одбиено 
 

     __________________    ________________   Дата ______________________ 
 

Барање за Интерна Консолидација на кредитни картички на СБ 

 


