ДО
УНИБАНКА А.Д. СКОПЈЕ

Наш број:

БАРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА
за користење на услугите кои се нудат преку електронските сервиси на УНИБанка АД Скопје
(Е-УНИБанка)
I.

Податоци за Носителот :

____________________________________________________________________________________________
(назив на правното лице / име и презиме на физичкото лице)
БДС/ЕМБГ _______________, ЕДБ ____________________________ адреса ________________________________,
поштенски код____________, адреса за кореспонденција:______________________________________________,
валидна електронска адреса ( e-mail ): ______________________________________________________________,
контакт телефон:________________________________,мобилен телефон:_________________________________,
преставувано од ( законски застапник и полномошник согласно полномошно ):
1.___________________________________________________________________, ЕМБГ _____________________,
број на документ за идентификација (лична карта/пасош) ________________, дата на издавање_____________,
од:______________, адреса______________________________________________, валидна електронска адреса
(e-mail): ______________________________________________________________,

2.___________________________________________________________________, ЕМБГ _____________________,
број на документ за идентификација ( лична карта/пасош) ________________, дата на издавање_____________,
од:______________, адреса______________________________________________,валидна електронска адреса
(e-mail): ______________________________________________________________,

3.___________________________________________________________________, ЕМБГ _____________________,
број на документ за идентификација ( лична карта/пасош) ________________, дата на издавање_____________,
од:______________, адреса______________________________________________,валидна електронска адреса
(e-mail): ______________________________________________________________,

Со ова Носителот го потврдува своето барање за регистрација и дефинира:
II.

Користење на услугите на Е-УНИБанка , преку сметките на Носителот во УНИБанка АД Скопје:

Трансакциска
сметка

Валу
та

Вид на
користење

1.

Активно
Пасивно

2.

Активно
Пасивно

3.

Активно
Пасивно

4.

Активно
Пасивно

III.

Дејство
Трансакција

Лимити
Дневен

Неделен

Вклучување
Исклучување
Промена
Вклучување
Исклучување
Промена
Вклучување
Исклучување
Промена
Вклучување
Исклучување
Промена

Дополнителни
услови
Да
Не
Да
Не
Да
Не
Да
Не

Користење на услугите на Е-УНИБанка од овластени лица на Носителот

Во својство на Носител, ги овласувам следните лица, со податоците наведени подолу, за пријава во системот
Е-УНИБанка и права на работа согласно дефинираните од моја страна услови.
Регистрација

1.

Промена на достап

Исклучување

_______________________________________________________, ЕМБГ________________________________,
(име и презиме)
клиентски број _______________ број на документ за идентификација (лична карта/пасош) ________________,
датум на важност _____________, од:______________, адреса__________________________________________,
контакт телефон: ____________________ ________, мобилен телефон:___________________________________,
валидна електронска адреса (e-mail): ______________________________________________________________,
корисничко име :______________________________________ со следното средство за достап и идентификација
(*се пополнува само за активно користење)
OTP Токен
Квалификуван електронски потпис од КИБС кој барам да ми биде издаден преку УНИБанка
Квалификуван електронски потпис кој веќе го поседувам од издавачот _________________________
за сите сметки од името на Носителот посочени во дел II.
IV.

Користење на Мобилна апликација УНИБанка (My Unibank)

За користење на Мобилната апликација на УНИБанка (My Unibank) потребно е овластеното лице да изврши
регистрирање на мобилниот уред (ИД број на мобилниот уред ), со кој ќе се пристапува до Мобилната
апликација.
Како Носител согласно посоченото погоре, ги определувам следните основни нивоа на лимити при извршување
на активни банкарски операции без Токен уред + КЕП, како средство за потпис и идентификација преку
мобилната апликација на УНИБанка. Во случај кога во дел II – Дополнителни услови сум определил лимити кои
се поограничени, прилагодувањето да се направи согласно пониските лимити.

Вид на лимит на
Ниво А
сметка:
Неделен:
4.000 МКД
Дневен:
2.000 МКД
По трансакција: 1.000 МКД

Ниво B

Ниво C

12.000 МКД
6.000 МКД
3.000 МКД

20.000 МКД
10.000 МКД
5.000 МКД

Изјава: Со потпишување на горенаведеното изјавувам дека сум запознат со Општите услови за користење на
услуги во електронските сервиси на УНИБанка и други барања на Банката, вклучително и неопходните мерки за
сигурност, со процедурите и препораките на УНИБанка за користење на Е-УНИБанка и ризиците поврзани со
користењето на средствата за достап и идентификација, како и со условите, поставени од Носителот, опишани
во Прилогот “Други услови“ , неразделен од Барањето (лимити при извршување на платежните операции и
др). Согласен сум да ги почитувам барањата и советите на Банката за користење на конкретниот производ или
услуга во Е-УНИБанка и носам целосна одговорност за личните активности, кои би предизвикале штета од
нивното непочитување.
Овластен корисник:_____________________________________________

Потпис __________________

Договор (при Општи услови) за користење на Е-УНИБанка
Врз основа на податоците доставени во Барањето, Носителот и Универзална Инвестициона банка АД (Банката
или УНИБанка), со потпишувањето на Барањето се договараат за следново:
1. По барање на Носителот, Банката му обезбедува достап до електронското банкарство (Е-УНИБанка) и
услугите кои Банката ги нуди, а согласно Општите услови за користење на услуги во електронските сервиси
на УНИБанка.
2. Со потпишување на Договорт, Носителот се согласува плаќањата и останатите операции во Е-УНИБанка да
ги врши преку сметките кои се регистрирани од негова страна, а согласно Општите услови за користење на
услуги во електронските сервиси на УНИБанка, Општите услови за отварање и водење на трансакциски
сметки во Банката, Тарифата на надоместоци и провизии во рокови и услови соодветни на продуктот или
услугата достапни на www.unibank.com.mk или на страна https://e-unibanka.mk.
3. Со потпишување на Договорот, Носителот е запознаен со средствата за достап и идентификација во
електронското банкарство Е-УНИБанка, како и со степенот на сигурност на секое поединечно средство за
достап. Носителот лично определува каков начин на достап ќе користи. Носителот сноси одговорност за
штетите и загубите кои можат да произлезат од несоодветно користење на Е-УНИБанка и на опремата
преку која пристапува на Е-УНИБанка како и за штетите кои можат да произлезат од неточни и невалидни
податоци и информации дадени од него и/или од неговите ополномоштени корисници кои работат од
негово име и за негова сметка при поднесување на документација за работење со Е-УНИБанка.
4. Правата и одговорностите на двете договорни страни, Носителот и Банката, произлегуваат од Општите
услови за користење на услуги во електронските сервиси на УНИБанка и Општите услови за отварање и
водење на трансакциски сметки во Банката.
5. Со потпишување на Договорот, Носителот изјавува дека е запознат со Општите услови за користење на
услуги во електронските сервиси на УНИБанка и Општите услови за отварање и водење на трансакциски
сметки во Банката, Терминскиот план за работење во Е-УНИБанка, Тарифата на надоместоци и провизии на
Банката, процедурите и правилата на Банката за сигурност и слично.
__________________
( место и дата )

______________________________
За Банката
( печат и потпис на овластено лице )

_________________________________
За Носителот
( печат и потпис на овластено лице )

Општи поими и упатство за пополнување
Вид на користење на електронските сервиси –дефинирање на вид на операции, кои што може да се
користат и извршуваат по поединечна сметка:
Пасивно (П)-Користење исклучиво на информационите услуги на Е-УНИБанка;
Активно (А)-Користење на целосната функционалност која ја нуди Е-УНИБанка. При избор за активно
банкарство, по автоматизам се добива и достапност до информационите услуги т.е и Пасивно
банкарство.
• Дополнителни услови –Дозволува Носителот да се определи за активно банкарство по поединечна
сметка, на која може да се назначи повеќе од едно овластено лице или да се наведат други услови. Ако
во барањето е пополнето “ДА”, задолжително се пополнува и Прилогот “ Дополнителни услови“ во кој
се дефинираат дополнителни услови за достап до сметките, нивоа на достап од страна на овластените
лица и други специфични услови.
• Ниво на достап (важи само за Прилогот Дополнителни услови)- Носителот го дефинира нивото на
достап на овластените од него лица за секоја поединечна сметка:
Ниво 1 - Ова ниво на достап, претпоставува користење на сите услуги достапни преку Е-УНИБанка на кои
клиентот се согласил, потпишување на налози, отварање на сметки, достап до информации за салда,
изводи и сл. Kога Носителот е физичко лице, при дефинирање на нивото на достап за една сметка,
истото дефинирано важи за сите сметки на Носителот.
Ниво 2 - се избира само при регистрација на Носител - Правно лице
Со право само за внес на податоци и обработка на документи без право на потпис, достап до
информации (салда, изводи и др), право за договарање на валутни курсеви и сл.
Ниво 3- се избира само при регистрација на Носител - Правно лице
Со право само за внес на податок и обработка на документи без право на потпис.
Ниво 4 - Со право само за користење на изводи по сметки, салда и друга потребна информација. Кога
Носителот е физичко лице, при дефинирање на нивото на достап за една сметка, истото дефинирано
важи за сите сметки на Носителот.
Ниво 5 – Со право за потпишување на налози, достап до информации за салда, изводи и сл. без право
на отварање на сметки и депозити.
Забелешка: Во случај кога Носителот на сметката сака овластените од него лица, да имаат различни
нивоа на достап по поединечни сметки или да посочи дополнителни услови за користење,
задолжително пополнува Прилог “Дополнителни услови “.
• Корисничко име- корисничко име, со кое е побарана регистрација во Е-УНИБанка и во My Unibank.
•

