ОПШТИ УСЛОВИ ЗА АКТИВИРАЊЕ ТРАЕН НАЛОГ ОД ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА
Физичко лице сопственик на трансакциска сметка во СБ или овластено лице со неограничено право
на располагање со средствата на трансакциската сметка, може да даде налог на СБ таа во негово
име да врши плаќање на одредена услуга во денари во земјата со средствата од таа сметка.
Со трајниот налог на трансакциска сметка на физичко лице, клиентот може да бара СБ
- Секој месец, да се врши плаќање кон трансакциска сметка на одредено правно лице на износ што
е содржан во дадениот траен налог или во документ/налог што го издава правното лице (режиски
трошоци) или да врши пренос на средства на друга трансакциска сметка во СБ
- На точно одреден датум во месецот и на точно утврден износ да врши пренос на средства на
одредена трансакциска сметка наведена во трајниот налог (кон сопствена или туѓа интерна сметка
во СБ)
Трајниот налог се дава на посебен образец пропишан од СБ во кој прецизно се наведуваат следните
податоци:







од која сметка се дава траен налог,
податоци за сопственикот на сметката,
за која обврска се однесува трајниот налог/ називот на правното лице кое ја издава сметката
за плаќање по трајниот налог,
инструкции за плаќањето, ден и износ ако се познати,
инструкции за пренос на средства на друга сметка, ако трајниот налог се издава за пренос
на средства,
податоци за почетокот на реализација на трајниот налог и датум на издавање.

Трајниот налог го потпишуваат референтот во СБ и лицето кое го дава трајниот налог.
Трајниот налог за вршење на плаќања се издава за секоја поединечна услуга, односно за секоја
обврска посебно.
СБ нема обврска да го реализира трајниот налог, ако на трансакциската сметка на денот на
плаќањето нема средства или нема доволно средства на располагање, или истата е блокирана по
налог на надлежена институција согласно закон.
Сопственикот на трансакциска сметка на која веќе е издаден трен налог, може во било кое време
истиот да го отповика со посебен образец со кој дава налог на СБ за отповикување на траен налог.
Во овој образец се наведуваат податоците кои биле дадени при издавање на трајниот налог и
датумот на отповикување. Образецот за отповикување траен налог го потпишуваат референтот на
СБ и сопственикот на трансакциската сметка.
Плаќање на обврски по основ на траен налог СБ ги врши без наплата на провизија од сопственикот
на депозитот.

