Т А Р И Ф А
за надоместоци на услуги што ги врши ТТК Банка АД Скопје

Скопје, 1 април 2016 година
ДЕНАРСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ
Денарски платен промет за правни лица
Готовински платен промет


Уплати во готово од правни лица



Исплати во готово од правни лица

Безготовински платен промет
а) Трансакции преку интерен клиринг
 налози до 10.000 ден.
 налози над 10.000 ден.
б) Трансакции извршени преку КИБС
 налози до 12 часот до 10.000 ден.
 налози до 12 часот над 10.000 ден.
 налози по 12 часот до 10.000 ден.
 налози по 12 часот над 10.000 ден.
в) Трансакции извршени преку МИПС
 налози до 12 часот
 налози по 12 часот
3.1.3. Спроведување налог ПП 53 (за иплата на плата)
 спроведен преку КИБС (по трансакција)
 интерен налог (по трансакција)
 спроведен преку МИПС (по трансакција)

До 12 часот без
надоместок, по 12 часот
0,06% мин. 20 ден
0,35% мин 50 ден

19 ден. по налог
29 ден. по налог
33 ден. по налог
39 ден. по налог
40 ден. по налог
44 ден. по налог
240 ден. по налог
240 ден. по налог
20 ден.
3 ден.
65 ден.

Други услуги во платниот промет
А. Отворање и водење на сметки






Отворање на трансакциска сметка за правно лице
Итно отворање на трансакциска сметка по барање на
правно лице, со итна пратка (оваа тарифна ставка е со
важност од 1.4.2016 година)

Без надоместок

за сметки со месечен долговен промет до 500 ден.
за сметки со месечен долговен промет од 501 ден. до
100.000 ден.

Без надоместок

200 денари

100 ден.
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за сметки со месечен долговен промет од 100.001 ден. до
300.000 ден.
200 ден.
 за сметки со месечен долговен промет од 300.001 ден. до
500.000 ден.
250 ден.
 за сметки со месечен долговен промет од 500.001 ден. до
1.000.000 ден.
400 ден.
 за сметки со месечен долговен промет од 1.000.001 ден. до
3.000.000 ден.
600 ден.
 за сметки со месечен долговоен промет од 3.000.001 ден.
950 ден.
 Водење трансакциска сметка на неактивен корисник–
правно лице
650 денари месечно*
*Доколку на денот на задолжувањето, висината на надоместокот е повисока од
состојбата на сметката се задолжува надоместок во висина на состојбата на сметката
Б. Затворање сметка
 Затворање сметка врз основа на судско решение и во
согласност со закон
 Затворање сметка на барање на корисник

Без надоместок
1.000 ден.

В. Присилна наплата по извршни решенија и задолжница
 Извршување судски одлуки, извршни решенија и други налози за
наплата на побарување по решение на надлежен орган и
задолжница
 Блокада и деблокада на сметка по решение примено во банката
 Извршување решенија за присилна наплата за радиодифузна
такса
 Пресметка на камата по каматна пресметка при извршување
решение за присилна наплата
Г. Изводи и други документи
 издавање изводи
 препис на извод или друг документ (по
документ)


достава на изводи по факс*



преглед на состојба по денови, месеци-по
картица Управа за јавни приходи
електронски доставен периодичен извештај од
денарски трансакциски и девизни сметки до
Управа за јавни приходи (кој системски се
наплаќа од сметката на правното лица)



потврда за солвентност (по потврда)




издавање писмо за намери за отворање сметка
издавање разни други потврди, заверки на
податоци и движење на сметка-картица на
барање на правното лице (цена од потврда или
заверка)

*достава на изводи по факс
Факс кориснички пакет (месечен)
Достава на факс еднаш дневно
Период
во Скопје
надвор од Скопје
06:00-09:00
09:00-16:00

298 ден +53,50
ден. ДДВ
214 ден
+ 38,50 ден. ДДВ

416 ден +75 ден.
ДДВ
333 ден + 60ден.
ДДВ

400 ден.
300 ден.
50 ден.

без надоместок
20 ден.
190-418 ден.



1200 ден.

3,6 ден
ДДВ
Согласно
табелата

150 ден.
150 ден. макс. 300 ден. по
поединечен даночен
обврзник
36
200 ден.
ден.ДДВ
без надоместок
36
ден.ДДВ

200 ден.

Поединечен факс
Во Скопје
13 ден +2,50 ден.
ДДВ
11 ден + 2 ден.
ДДВ

надвор од
Скопје
21 ден + 4 ден.
ДДВ
18 ден +3 ден.
ДДВ

16:00-18:00
18:00-06:00

250 ден + 27 ден.
ДДВ
190 ден + 34 ден.
ДДВ

369 ден +66,50
ден. ДДВ
309 ден +55 ден
ДДВ

12 ден + 2 ден.
ДДВ
10 ден +2 ден.
ДДВ

19 ден +3,50
ден. ДДВ
17 ден +3 ден.
ДДВ

Д. Достава на смс-пораки
Број на пораки месечно
1-30
31-100
Над 100

14 ден + 2,5ден. ДДВ
12 ден + 2,0 ден. ДДВ
10 ден + 1,8 ден. ДДВ
6 ден + 1,0ден. ДДВ

Ѓ. Говорен автомат (по доставена информација)
Е. Фахови
 користење фах (при остварен месечен
промет над 0 ден.)
 надомест за изгубен клуч фах

100 ден
месечно
200 ден

36 ден. ДДВ

Ж. Достава на пресметка на камата
 по решение на надлежен орган од главнина
 по барање на корисник од главница

200 ден
200 ден

36 ден. ДДВ

З. Подготовка и доставување податоци за состојба на сметки
по службено барање на извршител по решение на надлежен
орган

18 ден. ДДВ

500 ден.

ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЌАЊЕ (ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО)
А. Надоместоци за издавање сертификати за електронско банкарство
 Издавање дигитален сертификат за правни лица
Без надоместок
 Реиздавање дигитален сертификат за правни лица
Без надоместок
 Издавање дигитален сертификат за физички лица
Без надоместок
 Реиздавање дигитален сертификат за физички лица
Без надоместок
Б. Електронски плаќања
а) Трансакции преку интерен клиринг
 налози до 10.000 ден. (по налог)
 налози над 10.000 ден. (по налог)
б) Трансакции извршени преку КИБС
 налози до 10.000 ден. (по налог)
 налози над 10.000 ден. (по налог)
в) Трансакции извршени преку МИПС
 налози преку МИПС (по налог)
Г) Спроведување налог ПП53 (за исплата на плата)
 спроведен преку КИБС (по трансакција)
 интерен налог (по трансакција)
 спроведен преку МИПС (по трансакција)

7 ден.
11 ден.
12 ден.
17ден.
95 ден.
8 ден.
0 ден.
60 ден.

