ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ / БРИСАЊЕ МЕНИЦЕ
Врста захтева:

Регистрација

МБ

ПИБ

НАЗИВ

ДУЖНИКА /ЈЕМЦА

МБ

ПИБ

НАЗИВ

АВАЛИСТЕ

Редни
број

Датум издавања
менице

Серијски
број менице

Износ менице/валута
Износ

Валута

Датум
доспећа

Основ издавања*
и износ из основа/валута
Основ издавања

Износ

Валута

Потврда пријема

Подносилац
(потпис)

(назив и адреса)
М.П.

(потпис)

(назив банке)
М.П.

* Као основ издавања уноси се разлог издавања менице (нпр. уговор о промету робе и услуга, уговор о кредиту, јемство, учешће на тендеру, гаранција за квалитетно обнављен посао и сл.). Ако је у питању
бланко меница, поред основа издавања уноси се и износ из основа.

У складу са одредбама Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења овим путем у име и за рачун __________________________________________ са ProCredit Bank а.д Београд
(у даљем тексту: Банка) регулишемо електронско подношење Захтева за регистрацију меница које се региструју у Регистру меница који се води код Народне банке Србије.
У складу са претходним ставом ове изјаве овим путем се обавезујем да приликом електронског подношења захтева за регистрацију меница, са регистроване е-маил адресе депоноване у систему
Банке на е-маил адресу Банке _______________________________________:
• доставим Захтев за регистрацију менице потписан квалификованим електронским потписом од стране овлашћеног лица у складу са картоном депонованих потписа који се води код Банке,
• доставим копију менице која се региструје, а која је потписана од стране овлашћеног лица у складу са картоном депонованих потписа који се води код Банке, као и оверену печатом уколико је са
Банком уговорено коришћење печата приликом достављања документације.
Потврђујем да сам сагласан да - након што провери да ли су подаци из захтева за регистрацију менице идентични подацима на меници и да ли потпис на меници одговара потпису лица које картоном
депонованих потписа одређено као лице овлашћено да потпише меницу - Банка пријем захтева потврди његовом овером квалификованим електронским потписом од стране надлежног службеника
Банке или квалификованим печатом Банке.
Потврду из претходног става ове изјаве Банка доставља на следећу е-маил адресу: ___________________________________________
Потврђујем да регистрацијом меница електронским путем преузимамо сва права и обавезе у складу са Законом о меници, подзаконским актима донетим од стране Народне банке Србије, као и свим
другим прописима којима се регулишу поступак издавања и регистрације меница, као и поступак принудне наплате.

Квалификовани електронски потпис лица на КДПу

