До УНИБанка а.д Скопје

БАРАЊЕ
за промена на нивото на лимитите при извршување на активни банкарски операции без
КЕП во мобилната апликација “My Unibank”

I.

Податоци за носителот на сметката:

_____________________________________________________________________________________
(Име и Презиме)

ЕМБГ:___________________________, Број на документ за идентификација____________________
Издаден на :_______________________, Од:_______________________________________________
Адреса:

_____________________________________________________________________________________
(адреса согласно документ за идентификација)

Број на мобилен телефон:______________________________________________________________
II. Со ова Носителот го потврдува своето барање за промена:
на нивото на лимитите, до кои има права да извршува операции преку Мобилната апликација на
УНИБанка “My Unibank”, без задолжително внесување на Токен уред + КЕП како средство за
потпис и идентификација.
Ги определувам следните основни нивоа на лимити при извршување на активни банкарски
операции без Токен уред + КЕП преку мобилната апликација “My Unibank”:
Вид на лимит на
Ниво А
сметка:
Неделен:
4.000 МКД
Дневен:
2.000 МКД
По трансакција: 1.000 МКД

Ниво B

Ниво C

12.000 МКД
6.000 МКД
3.000 МКД

20.000 МКД
10.000 МКД
5.000 МКД

Во случај кога при додавање на сметки, кои гласат на мое име, за извршување на операции преку
eлектронско банкарство и мобилната апликација, сум навел по-ограничени лимити за извршување
на трансакции во Дополнителни услови, да се земат во предвид пониските лимити.

III. Договор за промена на лимитите:
1. Со поднесување на ова Барaње за промена на нивото на лимитите при извршување на
активни банкарски операции без сертификат во мобилната апликација на УНИБанка
“My Unibank”, Носителот на сметката и Банката склучуваат договор дека промената на
нивото на лимитите, до која Носителот на сметката има право да извршува трансакции
преку мобилната апликација без задолжително внесување на Токен уред + КЕП како
средство за потписи и идентификација е направена. Нивото на лимитот кој ќе треба да
се применува е оној кој е наведен во ова Барање.
2. За користење на мобилната апликација, Носителот на сметката треба да регистрира
мобилен уред (ИД број на мобилниот уред), кој ќе овозможи пристап до мобилната
апликација на УНИБанка а.д Скопје “My Unibank”. Носителот на сметката може да
извршува трансакции под горенаведените услови од било кој мобилен уред
регистриран од него преку Мобилната апликација.
3. За сите други услови права и обврски на двете договорни страни, Носителот и Банката,
важат Општите услови за користење на услуги во електронските сервиси на УНИБанка
и Општите услови за отварање и водење на трансакциски сметки во Банката,
Терминскиот план за работење во Е-УНИБанка, Тарифата на надоместоци и провизии
на Банката, процедурите и правилата на Банката за сигурност и слично.

