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Контактирајте нè
(+356) 2558 1789
postapay@maltapost.com
PostaPay&Save претставува производ на Lombard Bank Malta p.l.c.
Lombard Bank Malta p.l.c. котира на берзата на Малта и е лиценцирана и регулирана од страна на
Органот за финансиски услуги на Малта како кредитна институција и давател на услуги за инвестиција.
Службено седиште: 67, Republic Street, Valletta VLT 1117, Малта • Регистарски број на друштво: C 1607

PostaPay&Save
Payment Account
Лесно управување со Вашите
финансиски средства.
www.postapayandsave.com

PostaPay&Save
Payment Account
Доколку живеете и работите во Малта,
PostaPay&Save Payment Account ќе Ви го
олесни управувањето со Вашите финансиски
средства.
PostaPay дебитната картичка што е поврзана
со Вашата PostaPay&Save сметка за плаќања
Ви возможува сигурен пристап до Вашите
пари.

Придобивки
• Уплаќање/Повлекување на Вашите средства
од која било поштенска филијала, филијала
на Lombard Bank, како и банкоматите на
Lombard.
• Вашата плата може директно да се прима кон
PostaPay&Save Payment Account.
PostaPay Card може да се користи насекаде
околу светот за купувања во различни аутлети на
кои може да се забележи логото на MasterCard.
Картичката е е поддржана со 3D >Secure, што
го прави онлајн пазарувањето уште полесно и
побезбедно.
• Повлекување на готовина може да се изврши
со PostaPay Card на кој било банкомат на кој
може да се забележи логото на MasterCard.
• За секоја дебитна трансакција што ќе се
изврши со Вашата PostaPay Card Вие ќе
добиете бесплатно СМС-известување.
• Сметката за плаќања може да се користи за
плаќање сметки, како комуналии, односно
сметки за вода, струја, телефон, Интернет и
телевизија, но исто така може да се користи и
за купувања од поштенските филијали.
• Не мора да се грижите дека ќе потрошите
повеќе пари отколку што имате, бидејќи
PostaPay&Save Payment Account не може да
се пречекори во негативна состојба.

Дополнителна
PostaPay&Save Card за
Вашите семејни членови
во Малта и во странство
На Ваше барање, може да се поврзе
дополнителна картичка кон Вашата
PostaPay&Save Payment Account.
Дополнителната картичка може да
се издаде на индивидуа која ќе биде
назначена од Ваша страна, и која не живее
во Малта.
По добивањето задоволителни резултати
од извршената анализа, дополнителната
картичка и PIN-број ќе бидат одделно
испратени по пошта кон дополнителниот
сопственик на картичка, и тоа на адресата
која ќе биде наведена во формуларот
за апликација. Вие ќе бидете известени
преку СМС за сите дебитни трансакции
што ќе бидат извршени од дополнителниот
сопственик на картичка.

Започнувањето е многу
лесно
Единствено што треба е да посетите која
било поштенска филијала или филијала на
Lombard Bank и да пополните формулар
за апликација. При пополнувањето на
апликацијата ќе треба да ги прикажете
следните документи:
•

Валиден документ за идентификација
што потврдува дека сте легален
резидент во Малта или во која било
друга земја-членка на Европската Унија.

•

Копија од неодамнешна сметка за
комуналии или договор за наем, или
пак други слични документи кои гласат
Ваше име. (Истото не е потребно
доколку Вашата точна адреса на
престој е прикажана на документот за
идентификација.)

•

Документација за да се потврдат
Вашите очекувани уплати, на пример
документи поврзани со Вашиот приход
и/или детали за вработување.

Формуларите за апликација исто така се достапни на www.postapayandsave.com

3D SECURE SUPPORTED

CONTACTLESS

Се применуваат општите услови.
Истите можат да се добијат од која било поштенска филијала на Lombard Bank или преку
www.postapayandsave.com

