
_________________________________ 

(Назив или штембил на претпријатието  

или друго правно лице)  

Бр.____________________ 

______________ 20___ год. 

 

П О Т В Р Д А 

ЗА КРЕДИТОБАРАЧОТ/ЖИРАНТОТ: 

1. Дека _______________________________________________________________ со стан на 

ул.:________________________________________ бр.____ л.к.бр. __________________, 

м.бр. ___________________________, е во редовен работен однос на работно место        

_________________________________________________________. 

2.  Именуваниот-та има месечна нето плата од _______________________ денари примена за 

месец ______________ и има задршки од плата  _____________________. 

3. Потврдуваме,  дека врз основа на Ваша административна забрана ќе се врши редовна 

отплата на кредитот по платен список од страна на оваа установа. 

4.  Оваа потврда важи само за кредит кај  ФД Еуро Мк ДОО Скопје и за други потреби не може 

да се употреби. 

 

Скопје, __________ 20_____ год.   

                             

Подготвил                                                                                     Раководител -Директор                                                                                                                                                                                      

_________________________                      М.П                           _____________________   

                   

 

И  З  Ј  А  В  А    З А  Р Е Д О В Н О  О Т П Л А Т У В А Њ Е  Н А  К Р Е Д И Т 

 

Јас долу потпишаниот 

го  овластувам правното лице 

во кое сум во редовен работен однос, согласно склучениот Договор за кредит бр. 

_________________ од ФД Еуро Мк ДОО Скопје во висина од ____________________ и рок на 

враќање ________________,  при исплата на мојата плата за секој месец да го задржува 

износот на месечниот ануитет за отплата на кредитот заедно со каматата и да го уплатува во 

корист на жиро сметката на ФД Еуро Мк ДОО Скопје 210-0685613601-39 Тутунска банка, истиот 

ден, а најдоцна наредниот ден од денот на исплатата на платата, до конечното подмирување 

на кредитот. 

Во случај ако отплатата на кредитот е нередовна, согласен-на сум, без посебно известување 

од страна на ФД Еуро Мк ДОО Скопје, тоа да ги активира сите инструменти за обезбедување 

на плаќањето на кредитот депонирани во ФД Еуро Мк ДОО Скопје, а по потреба да се покрене 

постапка пред надлежниот суд. 

 

Скопје, _______. 20____ година                                  КОРИСНИК НА  КРЕДИТОТ /ЖИРАНТ 

 

                                                                                                     (име и презиме) 

                 ___________________________________ 

                                                                                               (адреса на живеење) 

                                                                                лична карта бр._____________________ 

                           матичен број _______________________ 

                         тел.бр._____________________________       

              потпис ____________________________                                 


