УС
СЛОВИ ЗА РАБОТЕЊЕ
Е СО ДЕНА РСКА/ДЕВИ
ИЗНА СМЕТ
ТКА НА ФИЗ
ЗИЧКО ЛИЦ
ЦЕНЕРЕЗ
ЗИДЕНТ со
о важност од 1.9.2018 година
г
ПАСИВ
ВНИ КАМАТН
НИ СТАПКИ
И ЗА ФИЗИЧ
ЧКИ ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕ
ЕНТИ
Каматна стапка
Позити
ивно салдо на
н денарска
а трансакцисска сметки на
н нерезиде
ент
Позити
ивно
салдо
на
девизна
транса
акциска сметтка на нереззидент

0,00%
%

EUR

AUD

US
SD

GBP
P

CHF

Други

0,00%

0,00%
0

0,00%

0,00%
%

0,00%
%

0,00%

ДЕНАРС
СКИ ПЛАТЕ
ЕН ПРОМЕТ
Т ЗА ФИЗИЧ
ЧКИ ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТИ
Готовински платен промет
Готови
ински уплатти
Без наадоместок
 готовинска
а уплата на сопствена ттрансакцискка сметка на
клиент - физичко
ф
лице
е во банката
а
Без наадоместок
 готовинска
а уплати за комунални ууслуги за ко
ои Банката има
и
договор (н
на терет на правното
п
ли
ице со кое Банката има
склучено договор)
д
15 денн.
 готовински
и уплати за комунални ууслуги кон сметка
с
на ЈП
П
Водовод и канализаци
ија Скопје оттворена во ТТК Банка
 готовинска
а уплата на сметки на кл
лиенти - пра
авни и
физички лица во Банкката (по нал ог)
24 денн
 готовинска
а уплата на сметки на кл
лиенти (пра
авни и физич
чки лица) воо други банкки
 за износи до
д 5.000,00 денари
39 денн.
 за износи од 5.001,00 денари
59 денн.
 Готовински
и уплати пре
еку МИПС
200 деен.
Други у
услуги во денарскиот
д
платен про
омет за физ
зички лица - нерезиде нти
Отвора
ање и водењ
ње трансакциски сметтки


О
Отворање трансакциски
т
и сметки

Без наадоместок
И
Итно отвора
ање на трансакциска см
метка по бар
рање на
ф
физичко лиц
це, со итна пратка
п
(оваа
а тарифна ставка
с
е со
в
важност од 1.4.2016 год
дина)
150 деенари
 В
Водење тра
ансакциска сметка
с
на ф изички лица
а со вкупен
п
промет до 500
5 МКД
Без наадоместок
 В
Водење тра
ансакциска сметка
с
на ф изички лица
а со вкупен
п
промет над 500 МКД
29 денн./месечно
 В
Водење тра
ансакциска сметка
с
на ф изички лица
а што имаат
ссамо евиден
нтен прометт од трансаккции од штеден влог во
Без наадоместок
Б
Банката
 В
Водење тра
ансакциска сметка
с
на не
еактивен кор
рисник ф
физичко лиц
це
50 денн./месечно*
 З
Затворање сметка (салдирање и л иквидација)) на барање на
200 деен.
кклиент
 З
Затворање сметка на починати лиц
ца и во согласност со
ззаконски про
описи
Без наадоместок
 И
Издавање потврда
п
за ликвидација
л
на трансакц
циска сметка
ззаради прен
нос во др. ба
анка на бара
ање на клие
ент
200 деен.
*Доколкку на денот на задолжу
увањето, ви
исината на надоместо
окот е повиссока од сост
тојбата
на смет
тката се за
адолжува надоместок вво висина на
а состојбат
та на сметкката.
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ПЛАТЕН
Н ПРОМЕТ СО СТРАНС
СТВО ЗА Ф
ФИЗИЧКИ ЛИ
ИЦА- НЕРЕЗ
ЗИДЕНТИ
Услуги по девизни
и работи за
а физички л
лица- нерез
зиденти
Исплатта/уплата на
а ефективни странски пари и ефе
ективни денари за нер
резиденти (во
(
промоттивен перио
од до 31.12.2018 годин
на)
0,50
0% мин. 250 ден.
 Исплата на ефективни
и денари
0,50
0% мин. 250 ден.
 Исплата на ефектива – прилив од
д
дознака
1,50
0% мин. 250 ден.
 Исплата на ефектива - прилив од
д
странска пензија
п
0,20
0% од денар
рската протииввредност
 Уплата на ефектива
Други у
услуги по девизни раб
боти за физзички лица
200,,00 ден. по потврда
п
(вло
огот да е одл
лежан 10
Издавање потврд
да за посед
дување ште
еден
дена
а)
36 ден.ДДВ
влог (зза амбасад
ди за добивање виза)
200 ден.
36 ден.ДДВ
За бор
рдеро
Испла
ата на беспр
равно одземени девиззи по
решен
ние на Мини
истерство за
з финанси
ии
1,00
0% мин. 1.00
00 ден.
 за износи до
д 5.000 ЕУ
УР
0,80
0% мин. 1.00
00 ден.
 за износи над 5.000 ЕУР
Брз тр
рансфер на пари - Mon
ney Gram
 исплата на
а странска валута
в
по осснов
на пристиггнат прилив преку
без надоместокк
глобалнио
от систем Mo
oney Gram
 уплата на странска ва
алута за брзз трансфер на
н пари во странство
с
прреку глобал
лниот систем
м
Money Gra
am – тариф
фа во согла
асност со договорот
д
на
н банката со Money
y Gram (во
о
денарска противвредн
п
ност пресме
етан по купо
овен курс на Банката за менувачко работење)
600,01 - 750,00
40,00 ЕУР
0,01 - 50,00
5
ЕУР
6,90
0 ЕУР
7
ЕУР
50,01 - 15
50,00 ЕУР
13,0
00 ЕУР
750,01 - 900,00
9
ЕУР
45,00 ЕУР
150,01 - 300,00
3
ЕУР
15,0
00 ЕУР
900,01 - 1300,00 ЕУР
60,00 ЕУР
300,01 - 450,00
4
ЕУР
20,0
00 ЕУР
1300,01 - 1900,00
1
ЕУР
Р
90,00 ЕУР
450,01 - 600,00
6
ЕУР
30,0
00 ЕУР
1900,01 - 2500,00
2
ЕУР
Р
115
5,00 ЕУР
Девизен платен пр
ромет за физички лиц
ца- нерезид
денти
Девизен пренос на
а сопствена сметка во
о земјата (в
во промотивен период
д до 31.12.2018
година))
Без надом
месток
 во Банката
0,15% од денарскатаа противвред
дност мин.
250 ден. макс.
м
30.0000 ден. + 300 ден.
 во други банки
СВИФТ
о дознаки (в
во промотивен период
д до 31.12.2
2018 година
а)
Ностро
 дознаки во странство до
д 9.000 ден
н.(во
0,15% од денарскатаа противвред
дност мин.
денарска пр
ротиввредно
ост на валуттата која се 100 ден. + 300 ден. С
СВИФТ/OUR
R трошоци
испраќа)
900 ден.
 дознаки во странство од
о 9.001 ден
н.(во
0,15% од денарскатаа противвред
дност мин.
денарска пр
ротиввредно
ост на валуттата која се 350 ден. + 300 ден. С
СВИФТ/OUR
R трошоци
испраќа)
900 ден.
500 ден.
Измена
а на инструккции на нос
стро дознакки
Девизни плаќања во земјата (во промоттивен период до 31.12
2.2018 годин
на)
0,075% од
д денарскатта противвре
едност мин.
 на резиденттни или нерезидентни ссметки во
Банката
150 ден. макс.
м
30.0000 ден.
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на резиденттни или нерезидентни ссметка во
други домаш
шни банки
Обрабо
отка на девизен прили
ив од стран ство за
комитенти на другги домашни
и банки

0,15% од денарскатаа противвред
дност мин.
250 ден. макс.
м
30.0000 ден. + 300 ден.
СВИФТ
0,1% мин. 100 ден. ил
ли по тариф
фа на
домашнат
та банка

Денарс
ски плаќања
а во земјата
а (во промо
отивен период до 31.12.2018 годи
ина)
0,15% од денарскатаа противвред
дност мин.
 во корист на
а сметка на нерезидентт
200 ден.
Други у
услуги
 Водење на девизна тра
ансакциска ссметка во
F;
валута CHF
 Водење на штедна книшка по видуување во
валута CHF
F;
 пријавувањ
ње девизна штедна
ш
книш
шка/сметка
за неважечкка

100 ден./м
месечно*
100 ден./м
месечно*
100 ден.

18 ден. ДДВ



пресметка на
н камата за
а поединече
ен износ за
200 ден.
36 ден ДДВ
одреден период
Без наадоместок
 затворање сметка врз основа
о
на суудско
решение и во согласно
ост со закон
2000 ден.
 затворање сметка на барање на ко
орисник
*Доколкку на денот на задолжу
увањето, ви
исината на надоместо
окот е повиссока од сост
тојбата
на смет
тката, се за
адолжува на
адоместок вво висина на состојбат
та на сметкката.
ТЕРМИНСКИ ПЛАН ЗА ПЛАТЕН
Н ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТ
ТА
КИБС
К
Од
О 8.00 до 114.20 часот
МИБС
М
Од
О 8.00 до 116.15 часот
Прием и обработка
а на налози за плаќање
е во
Ин
нтерен
валута н
на тековнио
от пресметко
овен ден
клир
ринг на
Од
О 8.00 до 118.00 часот
Ба
анката
Уплата и исплата на готови
ина на или од
сметка на корисникк на сметка во Банката
а, на
од 8.0
00 часот до 18.00 часотт
благајна
а во Банката
а
Прием н
на налози за
з плаќање со иден да
атум
од 8.0
00 часот до 18.00 часотт
на извршување
САБОТА
А
Готовин
нски уплатти и испл
лати, како
о и
од 9.0
00 часот до 13.00 часотт
што
(во
безготовински плаќќања помеѓу
у сметките ш
о филијалит
те/експозитуурите кои ра
аботат во
се водат во Регистарот на
а корисник на
cаботаа)
сметки в
во Банката
ТЕРМИНСКИ ПЛАН ЗА
А ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО
О СТРАНСТ
ТВО
oд понеделникк до петок
Прием н
на налози
oд
д 8.00 до 16..00 часот
Налози примени до
о 15.30 часот
датум
м на валута тековен ден
н
Налози примени по
о 15.30 часот
датум
м на валута ннареден ден
н
ЕЛЕКТРОНСКИ СЕ
ЕРВИСИ ЗА
А ИНФОРМИ
ИРАЊЕ
Паккети за физи
ички лица
Надо
оместок
SMS 1 ПАКЕТ
3 денари
и по порака
Е-MAIL ПАКЕТ
П
Без надоместок
Е-MAIL ПЛУС
П
ПАКЕТ
Т
15 денар
ри, месечно
SMS ПАК
КЕТ
Без надоместок
SMS ПЛУ
УС ПАКЕТ
30 денар
ри, месечно
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