СТОПАНСКА БАНКА АД – СКОПЈЕ
Формулар (типски) договор
ДОГОВОР
за отвoрање трансакциска сметка

Предмет
Член 1
Предмет на овој Договор е регулирање на правата и на обврските меѓу СБ и корисникот на финансиска поддршка (во
натамошниот текст: Клиент) во врска со начинот на отворање, водење и на затворање трансакциска сметка во денари / ИД
број, која ќе се користи преку домашна платежна картичка од брендот Visa или MasterCard Debit (во натамошниот текст: „ДПК“
или „картичка“), која СБ ја издава врз основа на Договорот за издавање домашна платежна картичка од брендот Visa /
MasterCard Debit склучен со корисникот на финансиска поддршка со цел на сметките поврзани со домашните платежни картички
да се исплати финансиска поддршка на граѓани и на вработени лица со низок доход, млади лица на возраст од 16 до 29 години
и здравствени работници што учествуваат во тестирање, дијагностицирање и лекување граѓани заболени од ковид–19 со
средства од Буџетот на РСМ преку владината програма П1 - Мерки за справување со кризата од ковид-19, сето претходно во
согласност со:
- Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и на вработени лица со низок доход, млади лица и
здравствени работници преку издавање домашна платежна картичка наменета за купување македонски производи и услуги за
време на вонредна состојба („Сл. весник на РСМ“ бр. 137/20, во натамошниот текст: Уредба) и
- Договорот за издавање домашна платежна картичка, склучен меѓу Стопанска банка АД - Скопје и Владата на Република
Северна Македонија – Генерален секретаријат, заведен во СБ под бр. 01-431 од 29. 5. 2020 година, а во Владата на РСМ под
бр.17-4705/4 од 29. 5. 2020 година (во натамошниот текст: Договор за издавање домашна платежна картичка).
Клиент во смисла на одредбите на овој Договор е физичко лице со статус резидент во согласност со позитивните
законски прописи и подзаконските акти.
Со потпишувањето на овој Договор, Клиентот потврдува дека е целосно запознаен и се согласува со условите за
користење на ДПК определени во Уредбата и во Прилогот бр. 1, кој е составен дел на Уредбата.
Начин на отворање сметка
Член 2
За користење на средствата од членот 1 на овој Договор, СБ на Клиентот му отвора трансакциска сметка во денари /
ИД број.
Клиентот на свое барање може да отвори повеќе денарски и / или девизни трансакциски сметки (во натамошниот текст:
трансакциска сметка) и за секоја од нив СБ издава поединечен Договор / Барање за отворање трансакциска сметка, а секој
поединечен Договор / Барање е составен дел на овој Договор.
Член 3
СБ ги отвора трансакциската / трансакциските сметка / сметки од членот 2 на овој Договор на писмено барање на
Клиентот и со презентирање:
За резидент - важечка лична или патна исправа од која се утврдува постојаното место на живеење во Република
Северна Македонија
Доколку сакате да контактирате со Службата за грижа за клиентите во врска со услугите, производите или вработените на Банката,
или сакате да поднесете приговор или информација во врска со етички, сметководни или ревизорски прашања до Одборот за ревизија, Ве
молиме посетете ја нашата веб-страница: www.stb.com.mk
образец 22. 2. 2019

За законскиот застапник на Клиентот резидент – важечки документ како доказ дека лицето е законски застапник на
резидентот и документ за лична идентификација на законскиот застапник
За лицето овластено за работење со трансакциската сметка / ИД број на резидентот – документ за лична
идентификација, писмено овластување потпишано од резидентот - физичко лице или од неговиот законски застапник
потврдено од овластено лице (нотар)
За нерезидент – важечка патна исправа или важечка лична карта ако лицето доаѓа од држава членка на Европската
унија или од држава со која Република Северна Македонија има склучено билатерална спогодба за прекугранично
патување на државјани на двете земји, од кои се утврдува постојаното место на живеење во странство. Доколку во
патната исправа или во личната карта не е наведено постојаното место на живеење во странство, СБ ќе го обезбеди
овој податок со изјава потпишана од нерезидентот во која е наведено постојаното место на живеење во странство или
преку сигурни и независни извори. Писмената изјава не се прифаќа за нерезиденти од соседните земји на Република
Северна Македонија, кои се должни да достават и копија од последна сметка за комуналии со адреса на место на
живеење во странство
За законскиот застапник на Клиентот нерезидент - важечки документ за лична идентификација, како и доказ дека
лицето е законски застапник
За лицата овластени за отворање / работење со сметката на нерезидентот – важечки документ за нивна лична
идентификација и писмено овластување потпишано од нерезидентот – физичко лице или од неговиот законски
застапник потврдено од овластено лице (нотар),
Покрај наведените документи СБ, во согласност со важечките законски прописи и подзаконски акти, како и интерните
акти на Банката за целите на воспоставување на деловниот однос, може да побара и дополнителни документи / податоци од
Клиентот.
Во согласност со законските и со подзаконските важечки прописи, а за целите на потврдување на идентитетот на
Клиентот, СБ задржува копија од документот за лична идентификација.
-

Овластување
Член 4
По истекот на рокот за користење на добиената финансиска поддршка – 31. 7. 2020 година, Клиентот може на
трансакциската сметка да овласти друго лице / лица за работење со трансакциската сметка со сите или со дел од сметките за
различни валути и за различни производи,
Овластеното / овластените лице / лица за работење со сметката се идентификува / идентификуваат врз основа на
документ за лична идентификација и писмено овластување потпишано од Клиентот или од неговиот законски застапник
потврдено / заверено од овластено лице (нотар) ако овластеното лице се појавува во банката во отсуство на имателот на
сметката или неговиот законски застапник.
Отповикување на овластувањето од ставот 1 на овој член се врши само врз основа на писмено барање на Клиентот
што е сопственик на сметката, доставено до филијалите на СБ.
СБ не презема никаква одговорност за какви било злоупотреби од страна на овластеното лице и тие паѓаат на товар на
Клиентот.
Овластувањето / полномоштвото од ставот 1 на овој член е составен дел на овој Договор.
Член 5
Клиентот до 31. 7. 2020 година ја користи трансакциската сметка само и единствено во рамките на средствата што му
се на располагање на трансакциската сметка уплатени од страна на Владата на Република Северна Македонија, во согласност
со Уредбата со законска сила и Договорот за издавање домашна платежна картичка наведени во членот 1 од овој Договор.
Во периодот сметано од 1. 8. 2020 година, па во иднина, на трансакциската сметка може да се врши:
уплати во готово и наплата и од земјата и од странство,
исплати во готово и плаќања обврски во земјата и во странство,
трансфери на други сметки.
Уплатите и исплатите на / од сметките наведени погоре се вршат во согласност со прописите со кои е регулирано
работење на резидентите и на нерезидентите и на платниот промет во земјата и во странство.
-

Прием и извршување налози за плаќање и за наплата
Член 6
СБ ги извршува налозите за плаќања врз основа на налог од Клиентот.
Плаќањето од ставот 1 на овој член се врши од средствата на трансакциската сметка, на начин и под услови утврдени
со прописите што се однесуваат на работење и на платниот промет во земјата и во странство.
СБ ги извршува налозите за плаќање од сметките истиот ден кога е доставен налогот со потребната документација, а
најдоцна наредниот работен ден, во согласност со прописите. СБ ги спроведува налозите за уплата, односно наплата на денот
на уплатата, односно приливот.
Налог издаден во согласност со ставот (1) на овој член се спроведува во рамките на средствата што се на располагање
на трансакциската сметка, доколку на неа има средства на располагање и доколку нема блокада на располагањето со
средствата.
Клиентот е должен при располагање со средствата од трансакциската сметка да води сметка да не го пречекори
износот на средствата што се на располагање на трансакциската сметка. Под средства што се на располагање се сметаат
салдото од уплатите и од исплатите / плаќањата од трансакциската сметка и салдото од одобреното и искористено дозволено
пречекорување одобрено од СБ на износ утврден во Договорот склучен со СБ за одобрено пречекорување.
При евентуално располагање со износ повисок од средствата што се на располагање во согласност со прописите се
пресметува законска казнена камата.
Клиентот ја овластува СБ да изврши наплата на неплатено побарување на СБ по основа на пречекорување на
трансакциската сметка од овој Договор над дозволениот износ, од средствата на други сметки на Клиентот отворени во СБ.
Клиентот ја овластува СБ да изврши наплата на договорени, достасани, а ненаплатени побарувања на СБ од Клиентот
по сите основи, од средствата што се на располагање на трансакциската сметка наведена во преамбулата на овој Договор.
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Камата и надомест
Член 7
Во периодот сметано од 1. 8. 2020 година, па во иднина, на состојбата на трансакциската сметка СБ пресметува и плаќа
камата по каматна стапка во согласност со актите на СБ.
Каматата се пресметува и исплатува во соодветна валута во која е отворена сметката.
За висината на каматните стапки Клиентот се согласува да се информира на веб-страницата на Банката, на некој од
алтернативните канали и / или на шалтерите на банката.
Плаќањето на каматата се врши со припис на состојбата на трансакциската сметка, а наплатата се врши со
намалување на состојбата на трансакциската сметка, во рокови утврдени со Одлуката на СБ за каматни стапки.
За непридржување на условите од овој Договор СБ ги применува законските прописи и актите на СБ.
Клиентот располага со каматата од ставот 2 на овој член по одбивање на износот по основа на пресметаниот
персонален данок од доход по приходи од камата на орочени штедни и други депозити со важечка даночна стапка во моментот
на пресметката, а во согласност со позитивните законски прописи и подзаконски акти, доколку тоа е пропишано со важечката
законска регулатива.
Член 8
СБ пресметува и наплатува надомест и провизии од Клиентот по основа на работење со трансакциската сметка, во
висина, рокови и на начин утврдени во тарифата на СБ, важечка на денот на извршување на услугата, а на денот на
склучувањето на овој Договор надоместот и провизиите по основа на работење со трансакциската сметка се како што следува:
- Водење сметка,
- Готовинска уплата и исплата од / на сметка,
- Плаќање во корист на сметки на физички лица непријавени во ЕРТС на сметки во СБ,
- Плаќање во корист на сметки на физички лица непријавени во ЕРТС на сметки во друга банка,
- Безготовински интерен платен промет,
- Безготовински платен промет преку КИБС и МИПС,
- Безготовински платен промет преку КИБС и МИПС преку алтернативните канали на СБ,
- Издавање, замена или амортизација на штедна книшка,
- Брз трансфер на средства во СБ,
- Блокада и деблокада на сметка,
- Издавање извештај за податоци од присилна наплата по барање и извршување решенија за присилна наплата,
- Прилив од странство,
- Дознака (Плаќање) во странство и СВИФТ-трошоци,
- Трошоци за недоставен ИБАН-број од странска банка,
- Фактички трошоци на странската банка со кои е задолжена СБ за наплати / плаќања на / од девизна сметка,
- Други трошоци утврдени во тарифата за надомест во зависност од видот на услугата што се врши.
Надоместот од ставот 1 на овој член е променлив и се утврдува со интерните акти на СБ и со тарифата на СБ за
надомест, важечка на денот на извршување на услугата. За измена на надоместот Клиентот се согласува да се информира на
веб-страницата на Банката, на некој од алтернативните канали и / или на шалтерите на банката.
Надоместот и провизиите од ставот 1 на овој Договор, СБ ги пресметува и наплатува сметано 1. 8. 2020 година, па во
иднина, со исклучок на надоместот и на провизијата за водење сметка, која се пресметува и наплатува од 1. 1. 2021 година, па
во иднина.
Со потпишувањето на овој Договор Клиентот потврдува дека пред склучувањето на овој Договор на шалтерот на СБ му
се презентирани сите трошоци, надомест и провизии и потврдува дека е запознаен со износот, рокот и со начинот на плаќање
на надоместот, трошоците и на провизиите од ставот 1 на овој член, како и дека се променливи и се утврдуваат со тарифата на
СБ за надомест и за провизии, а за нивна измена Клиентот се согласува да се информира на веб-страницата на СБ, на некој од
алтернативните канали и / или на шалтерите на СБ.
Известување за направениот прилив и одлив од сметката
Член 9
Податоците за прометот и за состојбата на трансакциската сметка, на барање на Клиентот, се презентираат во извод
за промените, на шалтерите на СБ и преку другите алтернативни канали на СБ доколку Клиентот е регистриран корисник за нив.
Во периодот сметано од 1. 8. 2020 година, па во иднина, СБ има право да изврши наплата на трошоците за извод
во согласност со актите на СБ, од состојбата на сметката или во готово. Во случај СБ наплатата да ја врши од сметката на
Клиентот, со склучување на овој Договор, без дополнително овластување, Клиентот ја овластува СБ да изврши наплата на
трошоците.
Клиентот има обврска да изврши увид во извод од сметката на начин предвиден во ставот 1 од овој член и тоа
најдоцна 5 дена по прокнижување на трансакцијата, односно најмалку еднаш месечно, во спротивно ќе се смета дека
Клиентот е уредно известен за состојбата и за прометот на сметката на последниот ден од месецот.
Затворање и блокирање сметка
Член 10
СБ ја затвора трансакциската сметка на Клиентот на негово писмено барање, доколку Клиентот ги има намирено сите
обврски кон СБ, како и надоместот и трошоците што се однесуваат на трансакциската сметка.
СБ може да ја затвори трансакциската сметка на Клиентот во согласност со интерните процедури и акти на СБ и во
случаи определени во согласност со позитивните законски прописи и подзаконски акти.
СБ во согласност со важечката законска и подзаконска регулатива и интерните акти, редовно, најмалку еднаш во две
години врши редовно ажурирање на податоците и на документите за клиентите, а по потреба и почесто.
СБ нема да му дозволи на Клиентот нерезидент да врши одлив преку сметката сѐ до ажурирање на потребната
документација за идентификација во согласност со важечката регулатива (ограничена сметка) и / или во согласност со
интерните акти на банката.
Трансакциските сметки што немаат салдо и промени во последните две години и не се блокирани, како и во другите
случаи определени со важечката законска и подзаконска регулатива, СБ е должна да ги затвори, за што задолжително го
известува Клиентот што е учесник во платниот промет.
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Други одредби
Член 11
Клиентот е должен да ја извести СБ за промена на неговите лични податоци дадени во СБ при отворањето на сметката,
веднаш, но не подолго од три работни дена од настанувањето на промените, во спротивно извршената достава на последната
пријавена адреса се смета за уредна и валидна и тоа како при редовното работење со сметката така и во постапката за
контактирање од страна на банката и / или од лица овластени од нејзина страна, како и во преземањето активности за присилна
наплата на побарувањата на СБ во согласност со законските прописи.
Со потпишувањето на овој Договор Клиентот потврдува дека се согласува неговите лични податоци да бидат
регистрирани, обработувани, пренесувани и ажурирани во согласност со позитивните законски акти.
Клиентот се согласува СБ да ги стави на увид неговите лични податоци, како и податоците што се сметаат за деловна
тајна, на лице што го овластила СБ.
Личните податоци за Клиентот, во согласност со овој Договор, СБ ги третира како деловна тајна и може да ги соопшти
на трети лица само во согласност со важечката законска регулатива.
Во периодот сметано од 1. 8. 2020 година, па во иднина, во случај на трансакциската сметка отворена во согласност со
овој Договор Клиентот да прима пензија што се плаќа од странски пензиски фонд, Клиентот се согласува средствата да ги
подигнува лично или преку лицето што го ополномоштил при што Клиентот има обврска најмалку еднаш годишно, а за
приматели на пензија што се исплаќа од пензиски фонд од Република Србија, најмалку еднаш на секои 4 месеци, лично да ги
подигне средствата од СБ.
Клиентот јасно се согласува СБ да не му овозможи подигнување на средствата доколку не дошол лично во СБ.
Доколку, Клиентот има ангажирано полномошник за подигнување на средствата по основа на странска пензија, а
полномошникот иако знаел дека Клиентот е починат, сепак не ја известил СБ за тој факт и продолжил да подигнува средства од
сметката на Клиентот, СБ има право личните податоци за полномошникот на средствата (лицето што ги подигнува средствата)
да ги достави до странскиот пензиски фонд заради натамошно постапување.
Исто така, износот исплатен по основа на пензија по смртта на Клиентот, Клиентот се согласува СБ да го врати на
пензискиот фонд.

Малолетно лице
Член 12
Доколку Клиентот е малолетно лице, овој Договор го склучуваат малолетни граѓани корисници на ДПК во согласност со
Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и на вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени
работници преку издавање домашна платежна картичка наменета за купување македонски производи и услуги за време на
вонредна состојба, кои имаат валиден документ за идентификација (лична карта или пасош) или во име и за сметка на
малолетното лице го склучуваат законските застапници / законскиот застапник / старателот.
Доколку Договорот од ставот 1 во име и за сметка на малолетното лице го склучуваат законските застапници /
законскиот застапник / старателот, како и во периодот по 31. 7. 2020 година, за Клиент – малолетно лице се применуваат
одредбите од ставовите 3, 4, 5 и 6 од овој член.
Во име и за сметка на малолетното лице, уплатата на средствата по однос на трансакциската сметка ја вршат
законските застапници / законскиот застапник / старателот наведени во преамбулата на овој Договор или лицето именувано
како уплатувач, кој при склучувањето на овој Договор ги депонира средствата.
Со средствата на сметката на малолетното лице се располага во согласност со клаузулата за располагање наведена
во преамбулата од поединечниот Договор / Барање за отворање на сметката од членот 2 од овој Договор, со избор на една од
опциите наведени подолу:
1. Двајцата родители заедно
2. Секој од родителите посебно, без согласност на другиот родител
3. Само едниот родител, во случај на смрт на другиот родител или доколку детето е доверено на чување и на
воспитување на тој родител во согласност со правосилна судска одлука со бр._______________
4. Старателот, назначен со правосилно решение бр._________ од Центарот за социјални грижи
5. Малолетното лице лично, откако ќе стане полнолетно и целосно деловно способно, а до неговата полнолетност
нема право никој да располага со средствата
Законските застапници / законскиот застапник / старателот кои / кој се / е потписник / потписници на овој Договор, се / е
должни / должен да ја известат / извести СБ во случај по склучувањето на овој Договор да биде донесено судско решение или
решение на Центарот за социјална работа со кое се ограничува / одзема / враќа родителското право или со кое се назначува
старател на малолетно лице.
По навршување полнолетство Клиентот има право самостојно да располага со средствата на сметката, како и
самостојно да ги презема сите дејства во платниот промет со странство во согласност со овој Договор.

Други одредби
Член 13
Клиентот ја овластува СБ, без посебно овластување, а врз основа на овој Договор, побарувањата на СБ од Клиентот
по основа на кредити и други пласмани што не се платени во договорен рок во периодот сметано од 1. 8. 2020 година, па во
иднина да ги наплати со зафаќање на износот од средствата што се на располагање на сите сметки отворени во СБ под ИД
број на Клиентот наведен во преамбулата на овој Договор.
Член 14
Во периодот сметано од 1. 8. 2020 година, па во иднина, СБ има право да изврши наплата на трошоците за неактивна
трансакциска сметка со минимално салдо во износ од 20,00 денари месечно, во согласност со актите на СБ.
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Под неактивна сметка со минимално салдо од ставот 1 на овој член се подразбира сметка со состојба до 300,00 денари
(или соодветна противвредност за девизни сметки) на која не се евидентирани прилив и одлив реализирани од страна на
Клиентот во последните 12 месеци. Прилив по основа на камата, корекција на камата, како и трансакции по основа на провизии
направени од страна на банката не се сметаат за активност, односно за прилив на сметка.
Член 15
За прашања што не се регулирани со овој Договор, се применуваат Уредбата со законска сила за финансиска
поддршка на граѓани и на вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање домашна
платежна картичка наменета за купување македонски производи и услуги за време на вонредна состојба, важечки законски и
подзаконски прописи што го регулираат платниот промет, начинот на постапката за отворање и за затворање трансакциска
сметка, како и другите важечки законски и подзаконски прописи и актите на СБ.
Член 16
Евентуалните спорови по овој Договор ги решава Основниот граѓански суд Скопје, во согласност со позитивните
законски прописи важечки во Република Северна Македонија.
Член 17
Овој Договор е формулар (типски) договор составен од страна на договорната страна Стопанска банка АД - Скопје со
седиште на ул. 11 Октомври бр. 7 Скопје – Центар, ЕМБС 4065549 и се смета дека е склучен со објавувањето на веб (интернет)
страницата на СБ (www.stb.com.mk) и прием на изјава потпишана / е-форма од страна на корисникот на финансиска поддршка /
Клиентот дека е запознаен, ги прифаќа и се согласува со условите од објавениот Договор, а во која ќе бидат наведени сите
податоци по однос на ДПК и трансакциската сметка. Воедно, склучувањето на Договорот за отворање трансакциска сметка ќе
биде верификуван и со потпис од овластено лице и со печат од СБ.
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