
                                                                              
 

 

 
ОПШТИ ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ 

 
 

Капитал Банка АД Скопје  објавува на својата веб страна документи, информации и 
податоци кои имаат за цел да ги информираат  нејзините корисници - правни и 
физички лица. Опишаните производи и услуги содржани на нејзината веб страна се  
нејзина сопственост. Капитал Банка АД Скопје го задржува правото да го ограничи или 
прекине пристапот до веб страната  привремено  или  трајно.  Банката  го  задржува  
правото  да  ја  менува  содржината  и структурата на страната во секое време и тоа 
без претходна најава и одговорност за тоа. 
 
 
Услови за користење 
       - Содржините односно информациите на веб страната се од информативен 
карактер и истите можат да се превземаат, преведат, копираат или печатат, но 
единствено за лична  употреба. Презентираните информации треба да се толкува 
само врз основа на оригиналните текстови  и не можат да се користат  за 
комерцијални цели ниту да се дистрибуираат на трети лица.   
       - Со цел обезбедување на потребните податоци за производот или услугата, кои 
се во сопственост  на  Банката  заинтересираните  клиенти  може  да  ја  контактираат  
Банката  на наведените контакт податоци објавени на веб страната. 
       - Создавањето линкови, промената на изгледот или содржината на веб страната 
на Банката  
без нејзина претходна согласност и дава  право на Банката  да бара од надлежните 
органи да преземаат соодветни мерки. 
 
 
Изземање од одговорност 
Капитал Банка АД Скопје  на својата веб страна објавува точни информации кои 
редовно се проверуваат  и  ажурираат.  Сепак,  Банката  не  превзема  никаква  
одговорност  за  точноста, комплетноста и ажурираноста на информациите. Доколку 
корисниците на веб страната,  правни и физички лица, својата одлука ја донесат само 
врз основа на информациите од веб страната на банката, сами ги сносат последиците 
од донесената одлука, односно нивниот пристап до страната и користењето на 
податоците се  нивен целосен ризик. 
Веб страната на Банката содржи линкови  кои се погодност за корисниците, но  истите 
не се во  
надлежност на Банката. Банката се иззема од одговорност во однос на содржината 
или измената на истите. 
 
 
Авторски права 
Капитал Банка АД Скопје ги задржува правата кои произлегуваат од оваа веб страна  
односно  
истата има комплетни авторски права врз содржината на веб страната. Логото на 
Капитал Банка АД Скопје е заштитено во поглед на авторски права и Банката има 
исклучиво право да го користи истото во прометот за означување на своите производи 
односно услуги. 
Банката не е дозволува користење на логото  при кореспонденција, огласување и 
рекламирање, како и вршење измени, репродукција без писмена согласност од истата. 


