ФД ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС ДОО СКОПЈЕ
ИЗЈАВА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ
Физичко лице
име и презиме

ЕМБГ

назив на правното лице

ЕМБС

име и презиме

ЕМБГ

Правно лице
Управител
Изјавувам дека, согласно одредбите од Одлуката за дефинирање и начинот на утврдување на поврзани
субјекти, сум/сме поврзано лице со следниве субјекти:
Име и назив

Адреса/седиште на субјекти

ЕМБГ/ЕДБ

1. Семејна поврзаност
Членови на мојата блиска фамилија се (брачен другар или лице со кое живеам во вонбрачна заедница, дете
или посвено дете, родител, лице под старателство):

/
/
/
/

/
/
/
/
2. Контролна поврзаност
Посредно/непосредно поседувам делови/акции во правното/ите лице/а:

/

/

Посредно/непосредно правното/ите или физичкото/ите лице/а поседуваат делови/акции во претпријатието во
кое јас сум во својство на законски застапник (да се наведе и % на учество):

/

/
3.Управувачка поврзаност
Учествувам во органите на надзор и управување на правното лице:

/

/
4.Семејно - контролна и управувачка поврзаност

Моите сопруг/а, родител или дете поседува/ат делови/акции со право на глас во правното лице:

/

/

Моите сопруг/а, родител или дете учествува/ат во органите на надзор и управување на правното лице:

/

/
5.Економска поврзаност - финансиска зависност

Се јавувам како давател на обезбедување* за кредит во ФД Финансиски кредитен центар БС или во друга
банка/финансиска институција на следните лица:

/

/

Правното лице во чии органи на надзор и управување учествувам е давател на обезбедување* за кредит во
ФД Финансиски кредитен центар БС или во друга банка/финансиска институцијана следните физички/правни
лица:

/

/

Давател на обезбедувањето* за кредитот кој го користам во ФД Финансиски кредитен центар БС или во друга
банка/финансиска институција се следните физички/правни лица:

/

/

Со следниве лица постои заеднички извор на финансирање и/или отплата на обврските:

/

/

Се обврзуваме да го известиме Финансиското друштво за сите промени во податоците од оваа Изјава. Познато ми/ни е
дека доставување на невистините податоци носи одговорност согласно законот.

Место и дата

потпис

Под "давател на обезбедување" се подразбира лице кое целосно или делумно гарантира за пласман на друго лице или дадена друга
форма нa обезбедување. Хипотека на недвижен имот (со исклучок на кредити кога предметот на обезбедување во исто време е и
предмет на купопродажба), гарнции издадени од правни лица и пристап кон долг.

