Арх. бр. 0802-9/1367
14.09.2018 година

СОПСТВЕН ИЗВЕШТАЈ
БРОЈ 2955507
издаден на ден 14.09.2018 во 13:02 часот

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Име и презиме:

Адреса:

ЕМБГ:

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
18892
18987
23285

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

Број на сметка

Износ

5305000108...

32860.00

5305000108...

18440.00

5305000108...

15520.00

Основ

Датум

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

27.04.2010
10.05.2010
17.12.2010

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ
Активни кредити: 1
Активни трансакциски сметки: 1
Активни кредитни картички: 0

Кредити во доцнење: 1
Трансакциски сметки во доцнење: 1
Кредитни картички во доцнење: 0
Останати обврски: 0

Износ на долг: 9000.00
Износ на долг: 20446.00
Износ на долг: 0.00
Износ на долг: 0.00
Вкупен износ на долг: 29446.00

Преглед на обврски во доцнење:
Вид на обврска
Кредит
Денарска
трансакциска сметка

Обврска во
Штедилница
Можности Доо
Стопанска банка
АД Скопје

Идентификатор

Износ на долг

Статус

Дат. на промена

0461003…

9000.00

Доцни

31.07.2018

003058...

20446.00

Доцни

31.08.2018

Месечна изложеност: 8985.00
Потенцијална месечна изложеност како жирант / кокредитобарател: 0.00

ЕВИДЕНТИРАНИ ОБВРСКИ

Не се евидентирани други обврски

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
АЛТЕРНАТИВНИ НАЗИВИ:

АЛТЕРНАТИВНИ АДРЕСИ:

БАРАЊЕ БРОЈ:
ПОДНЕСЕНО ВО:
ПОДАТОЦИ ПРИМЕНИ ВО МКБ И АЖУРИРАНИ ЗАКЛУЧНО СО:
РЕКЛАМАЦИИ:
ЗАБЕЛЕШКИ:
ИЗДАДЕНИ ИЗВЕШТАИ:
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).
Даватели на податоци се: банки, штедилници, осигурителни друштва, даватели на финансиски лизинг, други даватели на кредити, финансиски друштва,
Управата за јавни приходи, градот Скопје и единиците на локалната самоуправа, даватели на услуги од областа на комуналните дејности, енергетиката,
телекомуникациите, други правни лица кои даваат услуги по основ на кои настануваат обврски за правните и физичките лица и физички лица кои не се
сметаат за трговци согласно Законот за трговски друштва.
Кредитното биро може, во согласност со закон, да обезбедува и податоци од јавни книги и регистри и други јавно достапни податоци за субјектите на
податоци.
Корисници на податоци може да бидат: давателите на податоци, кои во согласност со Законот за кредитно биро имаат склучен договор со кредитното биро за
доставување на податоци, освен Управата за јавни приходи, градот Скопје и единиците на локалната самоуправа; субјектите на податоци и кредитни бироа
или субјекти од други земји кои прибираат и обработуваат податоци за обврските и други податоци и изготвуваат извештаи за субјектите на податоци, со кои
кредитното биро има склучено договор за размена на податоци.
Повеќе информации за членките може да најдете на www.mkb.mkво НАШИ ЧЛЕНКИ.
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.
Во делот Дополнителни информации се прикажани алтернативни податоци за име, презиме и адреса и истите немаат хронолошки редослед.

Блокада на трансакциска сметка
Податоците за блокада на трансакциска сметка се доставуваат преку единствениот регистар на трансакциски сметки.
Континуирани денови на блокада на трансакциска сметка се пресметуваат од датумот на најстарата активна блокада.
Информациите за активна блокада содржат: предмет под кој е евидентирана блокадата во банката; банка и број на сметка која што е блокирана; првичен
износ на долг во денари;основ за блокада;датум и време на настанување на блокада.

Краток преглед на обврски
Приказ на број на активни обврски и број и износ на обврските во доцнење.
Прегледот на обврските во доцнење содржи: вид на обврската во доцнење; Давателот на податок; под кој идентификатор се води обврската кај Давателот на
податок; вкупен износ на долг произлезен од обврската (без износ на долг за извршители, тужби и слични трошоци); статус на обврската кај Давателот на
податок; и датум на промена евидентиран кај Давателот на податок.
Месечната изложеност е пресметана како збир на износот на рати на месечните кредитни и лизинг обврски, 1% од искористениот износ на трансакциските
сметки со одобрен лимит и 5% од искористениот износ на кредитните картички. Пресметката е од информативен карактер и може да отстапува од вкупната
месечна изложеност во случаи каде кредитните обврски се со не еднаква месечна рата или пак за обврски кои се со статуси нефункционални, тужени и
отпишани. Во пресметката не се земени во предвид обврски од групата останати обврски.
Потенцијалната месечна изложеност како жирант/кокредитобарател е сума на износ на рати на месечните кредитни обврски каде субјектот е жирант или
кокредитобарател.
Сите износи во групата Краток преглед на обврски се во денари.

Евидентирани обврски
Обврски во групата Кредити влегуваат: кредити на субјектот, кредити по жиранства и кокредитобарателства, лизинг, гаранции, акредититви и заеми.
Обврски во групата Трансакциски сметки и кредитни картички влегуваат: трансакциски сметки со дозволено пречекорување, дебитни картички, девизни
сметки, кредитни картички и друг вид обврски по сметки.
Обврски во групата Останати обврски влегуваат: неплатени испорачани добра и услуги, неплатени даноци и придонеси, факторинг, неплатени
телекомуникациски услуги, неплатени даноци од поврзани субјекти и други обврски.
Обврските од групата Кредити се ажурираат во МКБ дневно по промена од страна на Давателот на податоци.
Обврските од групата Трансакциски сметки и кредитни картички се ажурираат во МКБ месечно од страна на Давателот на податоци, секогаш со состојба на
крај на месец.
Обврските од групата Останати обврски се ажурираат во МКБ дневно и месечно од страна на Давателот на податоци, секогаш 60 дена по доспевање на
обврската.
Забелешка: Податоците од штедилниците за износи на доцнење помали од 500,00 денари се прикажуваат како 0,00 денари.
Историја на промени на сите активни обврски се прикажува во последните две години од тековниот месец во кој се бара Сопствениот извештај.
По затворање на обврските податоците се чуваат пет години во базата на МКБ и се прикажуваат во извештајот.
По истекот на предвидениот законски рок од пет години трајно се бришат од базата на МКБ.

Дополнителни податоци
Рекламации –евиденција на поднесени барања за оспорувања на податоци во последната година и нивниот статус.
Забелешки –евиденција на промени на податоци извршени од Давателите на податоци, како на пример: Отворање на затворена обврска(корекција),
Активиран жирант од жирант, Промена во реструктуиран кредит итн.
Издадени извештаи –Евиденција на побарани извештаи од Корисниците на податоци во последната година

Препорака од МКБ
Правете редовна проверка на Вашиот Сопствен извештај за да бидете во тек со сите податоци кои се доставуваат за Вас во МКБ.
Доколку утврдите дека некој податок е неточен, непотполен или неажурен во Вашиот Сопствен извештај имате право да поднесете Барање за исправка –
дополнување на податоци во МКБ, кое МКБ ќе го проследи до Давателот на податоци од кого потекнува спорниот податок.
Еден од факторите кој влијае на одобрување на Вашето кредитно барање е и Вашата кредитна историја. Задоцнетите плаќања не можат да се избришат
веднаш од кредитната историјата, но, кредитната историја сами можете да ја поправите со навремено подмирување на сите следни достасани долгови.
Овој извештај е валиден без печат и потпис.

*****Крај на извештај *****

