1.

Инструкции за плаќање со дознака во странство за физички лица
Payment order Outgoing for individuals
Налогодавач/Ordering Customer
Име и презиме/ Name and Surname
Број на лк,пасош/No of passaport
Полна адреса/ Full address
На товар на сметка број/ Debit Account
No:
Валута и износ/ Currency and amount

2.

3.

4.
5.

Валута и износ со зборови / Currency
and amount in word
Шифра на основ и опис на плаќање и
/ Description of payment
Корисник на плаќањето/Beneficiary Customer
Се пополнува со латинично писмо/ It is filled with Latin letters
Име и презиме
Name and Surname
Полна адреса
Full address
Број на сметка/ИБАН
Beneficiary’s account/IBAN
Банка на корисникот/ Beneficiary’s Bank
Се пополнува со латинично писмо/ It is filled with Latin letters
Име на Банката
Bank’s Name
Адреса (во случај на
наедостиг на SWIFT код)
Address (in cases when SWIFT
code is missing)
SWIFT/BIC Code/
ABA/Routing Code
Дата на валута/value date

денес / today

+1 ден/+1 day

+2 дена/+2 days

Трошоци на кореспондентски банки (x) / Commissions and charges of correspondent Banks (x)
a) Наплатена / Collected
б) Да се наплати / To collect
OUR
Сите трошоци се на терет
на налогодавецот
/ All charges are to be borne
by the ordering customer

SHA

BEN

Трошоците на Силк Роуд Банка АД Скопје Сите трошоци се на терет на корисникот /
се на терет на налогодавачот,a
All charges are to be borne by beneficiary
трошоците на кореспондетските
банки се на терет на корисникот /
Correspondent banks’ charges are to
be borne by beneficiary,charges of
Silk Road Bank AD Skopje are to be
borne by the ordering customer

6) Провизија за Силк Роуд Банка АД Скопје / Commission for Silk Road Bank AD Skopje: а)
Наплатена / Collected
б) Да се наплати / To collect
Согласен /а сум, Банката да достави податоци за мојата девизна с-ка во насока на реализација
на оваа инструкција и трансакција / I agree the Bank to provide information for my foreign exchange
account in terms of processing of this instructions and transaction.
ДАТА / DATE
----------------------------

ПОТПИС / SIGNATURE
--------------------------------------

