Барање за отворање на донациски број за правнo лицe
Податоци за правното лице кое го
поднесува барањето
(Целосен назив на правното лице, ЕДБ,
дејност, седиште, овластено лице)

Трансакциска/жиро сметка и
депонент банка

Објаснување за потреба за линија за
донации и планирана намена на
собраните донирани средства

Потребен износ на парични средства

Телефонски број за контакт и e-mail
Датум и потпис на подносител на
барањето

Заедно со пополнетото барање потребно е да се приложат следните документи:





Детален опис на проектот за кој е потребна посебна линија за донации
Опис на правното лице, кратка биографија, спроведени проекти, планови за
делување
Решение од Централен регистар не постаро од 6 месеци
Други документи со кои се потврдува релевантноста на проектот

Адреса за доставување на документацијата
Потребните документи треба да се достават по пошта или лично во архивата на А1
Македонија, на Плоштад Пресвета Богородица бр. 1, 1000 Скопје, со назнака “Барање
за отворање на донациска линија - за Корпоративни Комуникации”
Важни напомени за подносителот на барањето:
 Техничките можности на броевите за донации се ограничени, а времетраењето на
еден број за донации за правно лице е најмногу три месеци, со можност за негово
продолжување. По доставата на комплетната документација, овластеното лице од А1
Македонија ќе ве извести дали е прифатено поднесеното барање.
 Врз основа на прифатено барање, А1 Македонија ќе додели и технички овозможи
посебна линија за донации. На оваа линија, преку повик кој се наплатува 100 денари,
можат да донираат само корисниците на А1 Македонија, но не и корисниците на
другите фиксни и мобилни мрежи.
 Исплатата на собраните донирани средства од корисниците на А1 Македонија се врши
врз основа на склучен Договор за донација.
 Износот на собраните средства донирани од корисниците на А1 Македонија, А1
Македонија ќе го исплати во целост на Барателот на донацијата.
 Личните податоци доставени во ова барање се користат исклучиво за постапување
по истото и загарантирана е нивна заштита согласно законските прописи.
 А1 Македонија ќе ja објави доделената посебна линија за донации на својата веб
страница. Сите останати канали за комуникација на доделената линија во јавноста се
на товар и обврска на подносителот на барањето.

