ИЗВЕШТАЈ ЗА БЛОКАДА НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА
БРОЈ 2955507

Арх. бр. 0808-11/1
14.09.2018 година

издаден на ден 14.09.2018 во 13:01 часот

I.

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Име и презиме:

Адреса:

ЕМБГ:

II.

БЛОКАДА НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

Евидентирана блокада на трансакциска сметка: ДA
Континуирани денови на блокада на трансакциска сметка: 3062

од датум: 27.04.2010 година

Информации за активна блокада на трансакциска сметка:
Предмет

Охридска банка А.Д.
Охрид
Охридска банка А.Д.
Охрид
Охридска банка А.Д.
Охрид

18892
18987
23285

III.

Банка

Број на сметка

Износ

5305000108...

32860.00

5305000108...

18440.00

5305000108...

15520.00

Основ
Налог за извршување
од Извршител
Налог за извршување
од Извршител
Налог за извршување
од Извршител

Датум и време
27.04.2010, 11:40
10.05.2010, 15:42
17.12.2010, 13:37

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

БАРАЊЕ БРОЈ:
ПОДНЕСЕНО ВО:

IV.

ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПОИМИТЕ

Македонско кредитно биро АД Скопје своето работење го уредува во согласност со Законот за кредитно биро („Службен весник на РМ” бр.81/2008, 24/2011,
166/2014, 192/2015 и 83/2018).
Согласно член 6 став 2 од Законот, во кредитното биро се доставуваат и податоци за секоја блокада на трансакциска сметка прек Единствениот регистар на
трансакциски сметки (ЕРТС).
Кредитното биро не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност преземена од корисникот на
податоците, заснована целосно или делумно на извештајот.
Податоците и извештаите за поединечните лица кои се стекнати при вршење на било кои активности на кредитното биро, претставуваат деловна тајна која
кредитното биро, сите даватели на податоци и корисници на податоци се должни да ја заштитат и чуваат.
Лични податоци
Податоците за име, презиме, адреса и ЕМБГ се доставуваат во МКБ од Давателите на податоци при пријавувањето на обврски или пак од Корисниците на
податоци при барање на извештај. Податоците прикажани во делот Лични податоци се земени од последно доставените податоци од Давателот или
Корисникот на податок.
Блокада на трансакциска сметка
Во случај кога трансакциска сметка е блокирана, во извештајот се прикажуваат: континуирани денови на блокада на трансакциската сметка од датумот на прва
блокада, број на предмет под кој се води блокадата во банката, назив на банка и број на трансакциска сметка, првичен износ на долг при пријава на блокада,
основ за блокада, датум и време на блокада.
Податокот за блокада на трансакциска сметка од ЕРТС се добива во моментот на генерирање на овој извештај.

