До:
Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје
Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје

БАРАЊЕ
за склучување договор за засновање претплатнички однос за користење на јавни комуникациски услуги

• Ова Барање го поднесувам заради склучување Договор за засновање претплатнички однос со оне.Вип ДООЕЛ Скопје за
користење на јавни комуникациски услуги

• Изјавувам дека во моментот на поднесувањето на ова Барање сум запознат во целост со условите од Политиката за
•

поднесување барања и склучување договори, Општите услови за користење на јавни комуникациски услуги и Ценовникот
на оне.Вип ДООЕЛ Скопје.
Со потпишувањето на ова Барање потврдувам дека сите документи кои ги приложив на оне.Вип ДООЕЛ Скопје, внесените
податоци и дадени согласности се веродостојни и точни.

1) Податоци за претплатникот

физичко лице

Име и презиме:

правно лице
Назив на правно лице:

Адреса:

Адреса:

ЕМБГ:

ЕДБ:

Бр. л.к./пас.

Застапник:
ЕМБГ:

Важи до:

Издадена од:

ЕМБС:

2) Податоци за услугата:

Тип на услугата
3) Документација приложена за увид
Физичко лице
Лична карта

Правно лице

Пасош

Извод од Централен регистар
Бонитет со мислење

Возачка дозвола

Чек од пензија

Сметка

Потврда за владение на имот

Солвентност
Потписен картон
Потврда за владение на имот

Друго ____

Извод од банка
Друго ___________________

4) Согласност за доставување извештај од Македонско кредитно биро АД Скопје (МКБ)

СЕ СОГЛАСУВАМ оне.Вип ДОО Скопје да побара и да добие извештаи за фактичката состојба на моите обврски / обврските на
барателот, односно извештај за пристигнати ненаплатени обврски исклучиво за цел на склучување на Договор за засновање
претплатнички однос за користење на јавни мобилни комуникациски услуги. Запознаен(а) сум дека:
1. МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја претходна писмена согласност.
2. Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и целосноста на кој било
податок содржан во извештајот.
3. МКБ не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност
преземена од Корисникот на податоците спрема мене, заснована целосно или делумно на извештајот, освен во случај
на доставување на лажни информации со цел да ми наштети мене или на давателот на податоци или на корисникот на
податоци.
4. МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 години од исплата на обврската или затворање на сметката.
5. Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.
__________________________________
(Место и датум)

__________________________________________________
(Подносител на Барањето или од него овластено лице)

