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АПЛИКАЦИЈА ЗА КАРТИЧКА

ТСН Технологија

БАРАЊЕ ЗА ОСНОВНА КАРТИЧКА
Број на договор со ЈП ПОЦ:
Име:

М-карта:
Презиме:

Рег.број:

ЕМБГ:

Пол:

Број на лична карта:

Број на пасош:

Датум на раѓање:

Email:

машки

женски

Адреса (од л.к):

Град:

Адреса (живеење):

Град:

Мобилен телефон:

да

Достава до дома:

не

БАРАЊЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА КАРТИЧКА (за малолетни лица)
Број на основна картичка:
Име:

Презиме:

ЕМБГ:

Пол:

Број на лична карта:

Број на пасош:

Датум на раѓање:

Email:

машки

женски

Адреса (од л.к):

Град:

Адреса (живеење):

Град:
Достава до дома:

Мобилен телефон:

да

не

Сродство со корисникот на основна картичка:

ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ:
Ве молам да издадете дополнителна безконтактна дебитна картичка на име на Барателот на дополнителната картичка чии податоци
се комплетни и точни. Користењето на основната и дополнителната картичка подлежат на условите важечки за основната картичка.
Потврдувам дека податоците кои ги наведов се точни и дека ќе ја информирам фирмата за секоја промена на податоците.
Информиран сум дека фирмата ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи и правила на фирмата за заштита на
личните податоци. Информиран сум за условите на дебитната картичка и истите ги прифаќам. Изјавувам дека сум согласен да се
задржи копија од мојот личен документ за идентификација и истата да се користи согласно законските прописи и правила за заштита
на личните податоци.
Потпис на Барателот на основната картичка:

ПОТВРДА ЗА АПЛИКАЦИЈАТА (пополнува вработен)
Потврдувам дека апликацијата е пополнета во мое присуство и го потврдувам идентитетот на апликантот со долу наведениот потпис.

Име, презиме и потпис:

Датум:

ОДОБРЕНО ОД ЈП ПОЦ
Име, презиме и потпис:

Датум:

info@tsn.mk
www.tsn.mk
072 251 251
+389 2 305 51 52

ТСН Технологија

ИЗЈАВА ЗА ПОСТОЕЊЕ НА СВОЈСТВО НА НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА НА КЛИЕНТОТ :

Јас
кривична и материјална одговорност дека: (име и презиме)
a) не сум носител на јавна функција
б) сум носител на јавна функција
носител на јавна функција (се наведува функцијата)
наведува функцијата) **

изјавувам, под морална,
и/или лице поврзано со
. (се

Дефиниција за носители на јавна функција и лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива
во РМ: “Носители на јавни функции“ се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во
Република Македонија или во друга држава, како:
а) претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри,
б) избрани претставници во законодавната власт,
в) судии на врховни или уставни судови или други носители на високи правосудни функции против чија одлука,
освен во исклучителни случаи, не може да се користат правни лекови,
г) членови на органи на управување на супервизорски и регулаторни тела и агенции, државна ревизорска
институција и членови на одбор на централна банка,
д) амбасадори,
ѓ) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник),
е) избрани и именувани лица согласно закон и членовите на органите на управување и надзор на правни лица
основани од државата,
ж) лица со функции во политички партии (членови на извршните органи на политичките партии),
з) лица на кои им е или им била доверена истакната функција во меѓународна организација, како директори,
заменици директори, членови на управни и надзорни одбори или други еквивалентни функции и
ѕ) градоначалници и претседатели на совети на општини.
Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и:
1) Членови на семејството на носителот на јавна функција, и тоа: -брачен другар или лице со кое носителот на
јавна функција е во вонбрачна заедница, -деца и нивни брачни другари или лица со кои децата на носителот на
јавна функција се во вонбрачна заедница или -родители на носителот на јавна функција.
2) Лице кое се смета за близок соработник на носителот на јавна функција е физичко лице: - за кое е познато
дека има заедничка правна или вистинска сопственост врз правно лице, има склучено договори или
воспоставено други блиски деловни врски со носителот на јавна функција или - кое е единствен вистински
сопственик на правно лице или правен аранжаман за кое е познато дека се основани во корист на носителот на
јавна функција. За носители на јавна функција од точка а) до ѕ) се сметаат лицата најмалку две години по
престанокот на извршување на јавната функција, а врз основа на претходно спроведена проценка на ризик од
страна на субјектите.

