БАРАЊЕ
За отварање број за донации од Фондација „Телеком за Македонија”
Податоци потребни за отварање на број за донации за физичко лице:

Податоци за лицето за
кое се отвара бројот
(Име, презиме, ЕМБГ, адреса на живеење):
Податоци за лицето кое го поднесува
барањето (доколку е различно од погоре
наведеното)
(Име, презиме, ЕМБГ, адреса на живеење)
*пополнува родител/старател/полномошник со
приложено полномошно доколку корисникот на
донација е малолетен или не е во можност да
потпишува договори

Причина/потреба за отварање на број за
донации:
Дали претходно сте имале отворен
донациски број?
*Доколку е ДА потребно е да се наведе причината за
повторното барање за донациски број, претходно
собраниот износ и дали паричните средства се
искористени за намената за која бил отворен бројот,
поткрепено со соодветна финансиско-медицинска
документација

Дали е поднесено барање за одобрување
на средства за лекување од ФЗО?

□ ДА

□

НЕ

□ ДА

□

НЕ

□ ДА

□

*Доколку е ДА објаснување за статусот (кога е
поднесено и дали е одоберено целосно или делумно
или е одбиено и документација за истото

Потребен износ на парични средства*
*се наведува износот за потребното лекување и
пропратни трошоци наведени во документите од
медицинската установа и други институции и се
доставуваат соодветни докази за потребниот износ

Дали сте согласни податоци за донацијата
да се објават на Facebook профилот на
Фондацијата?
Трансакциска сметка и банка:
Адреса
Телефонски број за контакт и емаил
адреса:
Датум и потпис на подносител:

НЕ

БАРАЊЕ
За отварање број за донации од Фондација „Телеком за Македонија”
Податоци потребни за отварање на број за донации за физичко лице:

Потребно е доставување на следниве документи:
 Медицинска документација за утврдената дијагноза / конзилијарно мислење за потребата од
лекување
 Допис од медицинската установа за закажана операција/лекување во која е наведена цената
на чинење на третманот
 Доколку е поднесено барање до Фондот или се одобрени средства од Фонд за здравствено
осигурување на Македонија (ФЗО) да се приложи копија од барањето и одлуката на ФЗО
 Фотокопија од лична карта (за полнолетни) од лицето за кое се отвара бројот и подносителот
на барањето (доколку е различно од погорното)
 Фотокопија од извод од матична книга на родени (за малолетни)
 Фотокопија од трансакциска сметка
 Документација од лекувањето доколку се бара повторно отварање на број за донации (фактури
од лекувањето, медицинска документација/отпусни листи, авионски карти и слично)

Забелешка: Фондацијата Телеком за Македонија е отворена за сите граѓани на РСМ кои имаат потреба од
собирање средства од итни и животно загрозувачки причини. Сепак, поради ограничениот број, и покрај
најдобрата намера да им излезе во пресрет на сите, Фондацијата не гарантира дека секое барање за
отварање број ќе биде одговорено позитивно или во одреден временски период.

