МЕНИЧНА ИЗЈАВА
Халкбанк А.Д. Скопје, по Договор бр. ______ за
____________ од ____________ год. (во натамошниот текст: Договор за кредит) одобри
____________ на _________________________________
во износ од:
____________
со зборови:( _________________________________ )
со рок на враќање на кредитот до ______ година, со каматна стапка од ____ % годишно и
надомест од ______ % од износот на кредитот, еднократно, согласно условите предвидени
во Договорот за кредит.
При склучувањето на Договорот за кредит, согласно на одредбите на Договорот за
обезбедување на редовна и навремена отплата на обврските по Договорот за кредит, заедно
со износот на неплатената камата и надомест, како и сите трошоци кои произлегуваат од
Договорот за кредит, предаваме на Халкбанк А.Д. Скопје меница, која е потпишана од:
Главен должник: ________________________________________________________
Солидарен должник - Жирант : _____________________________________________
Солидарен должник - Жирант : _____________________________________________
Ја овластуваме Халкбанк А.Д. Скопје да ја пополни дадената меница на меничен
износ до висината на достасаните, а неплатени обврски по Договорот за кредит, заедно со
износот на неплатената камата и надомест, како и сите трошоци кои произлегуваат од
Договорот за кредит.
Халкбанк А.Д. Скопје ја овластуваме да ги пополни и сите други составни делови на
меницата, кои сега се неисполнети, а потоа меницата без претходен протест да ја употреби
за наплата на достасаните обврски по Договорот за кредит кои нема да се измират во рокот
предвиден во Договорот.
Меницата достасува за наплата во рок кој ќе го одреди Банката.
Халкбанк А.Д. Скопје е должна да ни ја врати меницата-ите кои нема да ги употреби
за горенаведените намени, по измирувањето на обврските од Договорот за кредит.
Потврдуваме дека ја прочитавме меничната изјава, дека во целост сме запознаени со
нејзините одредби и свесно ја потпишуваме истата знаејќи за сите нејзини последици.
Прилог: ____________
(бланко меници)

Потписи на давателите на овластувањето
Главен должник

________________________________
(потпис и печат)

Солидарен должник - Жирант : _________________________
(потпис и печат)
Солидарен должник - Жирант : _________________________
(потпис и печат)
Потпишано пред овластен службеник
на Халкбанк
______________________________
л.к.бр. _______________ ЕМБ ____________
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