Т А Р И Ф А
за надоместоци на услуги што ги врши ТТК Банка АД Скопје
бр. 02-2675/7 од 28.3.2019 година

Скопје, 1.1.2020 година

ПАРИЧНИ КАРТИЧКИ
1. VISA парични картички
Visa Classic Debit дебитна картичка
Годишна членарина
за основна картичка

Годишна членарина
за основна картичка
за корисници што се
приматели на плата
преку ТТК Банка
Годишна членарина
за основа картичка
во наредните години
Годишна членарина
за основна картичка
за корисници што се
приматели на плата
преку ТТК Банка за
наредни години
Годишна членарина
за остварен промет
во трговија над
100.000 ден.
Годишна членарина
за остварен промет
во трговија над
150.000 ден.

Годишна членарина
за дополнителна
картичка

без надоместок

Visa Classic Credit кредитна картичка
1.200 ден. на 12
месечни рати
600 ден. на 12
месечни рати
* без надоместок за
првата година за
одобрени кредитни
картички по
поднесени
апликации во
промотивен период
од 26.11.2018
година до
31.03.2019 година

/

1.200 ден. на 12
месечни рати

/

/

/

600 ден. на 12
месечни рати

/

/

/

без надоместок

/

/

/

/

/
600 ден. на 12
месечни рати

- 200 ден.

-600 ден. на 12
месечни рати

Без надоместок
2.400 ден. на 12
месечни рати (за
картички без
кредитен лимит 600
ден. на 12 месечни
рати)

без надоместок

Visa Business Debit дебитна картичка

Visa Business Credit
- кредитна картичка

/

/

/

/

*без годишна
членарина во првата
година
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Итна изработка и
издавање картичка
ДДВ
Барање за
реиздавање
картичка пред
истекот на рокот на
важност на
картичката
Реизработка на
картичка поради
губење, кражба или
други оштети на
картичка ДДВ
Откажување
картичка во
процедура на
изработка на
картичка ДДВ (за
прво издавање)
Откажување
картичка по истекот
на рокот за
откажување
определен од
Банката ДДВ (пред
редовна обнова на
картичката)
Откажување на
изработена, а
неподигната
картичка
Реиздавање ПИН
код ДДВ
Промена на ПИН код
на АТМ
Деблокирање на
ПИН код ДДВ

1.000 ден.+180 ден
ДДВ

2.000 ден.+360
ден.ДДВ

2.000ден. +360
ден.ДДВ

2.000ден. +360
ден.ДДВ

300 ден.+54 ден.
ДДВ

300 ден.+54 ден.
ДДВ

300 ден.+54 ден. ДДВ

300 ден.+54 ден.
ДДВ

300 ден.+54
ден.ДДВ

500 ден.+ 90
ден.ДДВ

600 ден.+108
ден.ДДВ

600 ден.+108
ден.ДДВ

300 ден.+54
ден.ДДВ

500 ден.+ 90
ден.ДДВ

600 ден.+108
ден.ДДВ

600 ден.+108
ден.ДДВ

300 ден.+54
ден.ДДВ

500 ден.+ 90
ден.ДДВ

600 ден.+108
ден.ДДВ

600 ден.+108
ден.ДДВ

300 ден.+54
ден.ДДВ
200 ден.+36
ден.ДДВ

300 ден.+54
ден.ДДВ

300 ден.+54 ден.ДДВ

300 ден.+54 ден.ДДВ

200 ден.+36ден.ДДВ

200 ден.+36ден.ДДВ

200 ден.+36ден.ДДВ

100 ден.

100 ден.

100 ден.

100 ден.+18ден.ДДВ

100 ден.+18ден.ДДВ

100 ден.+18ден.ДДВ

/

/

/

Преглед на состојба
на сметка на
банкомат
Неосновано
оспорување
трансакции со ДДВ

100 ден.
100
ден.+18ден.ДДВ
- Печатење на
редовен извод од
трансакциска
сметка (до два
извода месечно) Без надоместок
- Повторно
печатење на веќе
издаден редовен
извод од
трансакциска
сметка (препис) - 20
ден + 3,6 ден ДДВ
- на АТМ уред на
ТТК Банка – 10 ден.
- на АТМ уред на
друга банка – 20
ден.
1.000 ден. + реални
трошоци од другата
банка

20 ден.
1.000 ден. + реални
трошоци од другата
банка

20 ден.
1.000 ден. + реални
трошоци од другата
банка

20 ден.
1.000 ден. + реални
трошоци од другата
банка

Трајно блокирање на
стоп-листа со ДДВ

1.500 ден.+ 270ден.
ДДВ(+Visa
трошоци)

1.500 ден.+270ден.
ДДВ (+Visa
трошоци)

1.500 ден.+ 270ден.
ДДВ(+Visa трошоци)

1.500 ден.+ 270ден.
ДДВ(+Visa трошоци)

Издавање изводи за
извршени
трансакции
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Деблокирање на
картичка со ДДВ,
претходно
блокирања по налог
на клиент
Прва опомена
(известување) за
неплатени долгови
по одобрени
картички над 200
денари
Втора опомена за
неплатени долгови
по одобрени
картички над 200
денари
Опомена пред тужба
за неплатени
долгови по одобрени
картички над 200
денари
Промена на лимити
на картички
Подигање готовина
од АТМ
Подигање готовина
од АТМ или на
шалтер на друга
банка во земјата
Подигање готовина
од АТМ или на
шалтер на друга
банка во странство
Плаќање на ПОС
терминал во земјата
и во странство
Надоместок за
безготовинско
плаќање на ПОС на
три рати за износ
над 1.500 до 6.000
ден.
Надоместок за
безготовинско
плаќање на ПОС на
шест рати за износ
над 6.000 ден.
Неосновано барање
за charge back

100 ден.+18 ден.

100 ден.+18 ден.

100 ден.+18 ден.

100 ден.+18 ден.

/

150 ден.

/

300 ден.

/

300 ден.

/

500 ден.

/

600 ден.

/

1.000 ден.

/

600 ден.

/

600 ден.

без провизија

2%+120 ден.

0,3% мин.50 ден.

1.5% +100 ден.

1,5%+120 ден.

3%+150 ден.

2% мин.200 ден.

3%+150 ден.

2%+200 ден.

3,5%+200 ден.

2,5% мин.300 ден.

3,5%+200 ден.

без провизија

без провизија

без провизија

без провизија

Без надоместок

/

/

/

Без надоместок

/

/

/

мин. 2.000,00
денари + други
стварни трошоци

мин. 2.000,00
денари + други
стварни трошоци

мин. 2.000,00 денари
+ други стварни
трошоци

мин. 2.000,00 денари
+ други стварни
трошоци

2. DINERS парични картички
Подигање готовина на шалтер на Банката со Diners парични картички

5,0%
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