УСЛО
ОВИ ЗА РАБО
ОТЕЊЕ СО ДЕНАРСКА/
А/ДЕВИЗНА СМЕТКА
С
НА ФИЗИЧКО Л
ЛИЦЕ- РЕЗИ
ИДЕНТ
1..9.2018 година
НИ КАМАТН
НИ СТАПКИ ЗА
З ФИЗИЧК
КИ ЛИЦА - РЕ
ЕЗИДЕНТИ
ПАСИВН
Каматна ста
апка
Позити
ивнo салдo на трансакцис
скa сметкa н
на резидент
Позити
ивно
салд
до
на
девизна
д
трансакциска сметкка на резиде
ент

0,00%

EUR

AUD

USD
U

GB
BP

CHF

Други
и

0,00%

0,00%

0,00%

0,000%

0,00
0%

0,00%
%

ДЕНАРС
СКИ ПЛАТЕН
Н ПРОМЕТ ЗА
З ФИЗИЧКИ
И ЛИЦА – РЕЗИДЕНТИ
нски платен
н промет
Готовин
Готовин
нски уплати
и
Без наадоместок
 готовинска уплата на сопствена тра
ансакциска сметка
с
на
клиент - фи
изичко лице во банката
Без наадоместок
 готовинска уплати за ко
омунални усслуги за кои Банката
Б
има
договор (на
а терет на пр
равното лице
е со кое Банката има
склучено договор)
15 денн.
 готовински уплати за ко
омунални усслуги кон сме
етка на ЈП
Водовод и канализација Скопје отвворена во ТТ
ТК Банка
 готовинска уплата на сметки на кли
иенти - правн
ни и физички
и
лица во Ба
анката (по на
алог)
24 денн
 готовинска уплата на сметки на кли
иенти (правн
ни и физички лица) во дрруги банки
 за износи до
д 5.000,00 денари
д
39 денн.
 за износи од
о 5.001,00 денари
д
59 денн.
 Готовински
и уплати преку МИПС
200 деен.
нски исплатти
Готовин
 Готовинска
а исплата од
д трансакци ска сметка (вклучувајќи
и и
исплата на
а пренесени
и средства о
од пристигн
ната пензија на
штедна кни
ишка и испл
лата на прен
несени средс
ства од штеден
влог по вид
дување) со исклучок на:
еднократна исплата на камата или пренесе
ени средства
а од
н депозит;
орочен
еднократна исплатта на средсства по основ на одобрен
кредит;
редства по основ на тргување со ХВ
при иссплата на ср
преку ДХВ.
Д
овински пла
атен промет
Безгото
а) Транссакции прекуу интерен кли
иринг
 налози до 10
0.000 ден.
 налози од 10
0.001 ден.
б) Транссакции изврш
шени преку КИБС
К
 налози до 12
2 часот до 10
0.000 ден.
 налози до 12
2 часот од 10
0.001 ден.
 налози по 12
2 часот до 10
0.000 ден.
 налози по 12
2 часот од 10
0.001 ден.
в) Транссакции изврш
шени преку МИПС
М
 налози до 12
2 часот
 налози по 12
2 часот
дување нал
лог ПП 53 (за
а исплата на
а плата)
Спровед
 сспроведен преку КИБС (п
по трансакци
ија)

0,1% м
мин.15 ден. макс.
м
5.000 д
ден.

19 денн. по налог
29 денн. по налог
33 денн. по налог
39 денн. по налог
35 денн. по налог
46 денн. по налог
200 деен. по налог
200 деен. по налог

20 денн.
1




и
интерен налог (по транса
акција)
сспроведен преку МИПС (по
( трансакц
ција)

3 ден..
60 денн.

ЕЛЕКТР
РОНСКО ПЛА
АЌАЊЕ (ЕЛЕКТРОНСКО
О БАНКАРСТ
ТВО)
Надоме
естоци за издавање сер
ртификати зза електронс
ско банкарс
ство
 Издавање дигитален
д
се
ертификат за
а физички ли
ица
 Реиздавање
е дигитален сертификат за физички лица
онско плаќа
ање за физички лица
Електро
а) Транссакции прекуу интерен кли
иринг
 налози до 10
0.000 ден. (п
по налог)
 налози од 10
0.001 ден. (п
по налог)
б) Транссакции изврш
шени преку КИБС
К
 налози до 10
0.000 ден. (п
по налог)
 налози од 10
0.001 ден. (п
по налог)
в) Транссакции изврш
шени преку МИПС
М
 налози прекку МИПС (по налог)
г) Спров
ведување нал
лог ПП53 (за
а исплата на плата)
 спроведен преку
п
КИБС (по
( трансакц ија)
 интерен нал
лог (по трансакција)
 спроведен преку
п
МИПС (по трансакц
ција)

Без наадоместок
Без наадоместок

0 ден.
0 ден.
9 ден.
12 денн.
95 денн.
8 ден.
0 ден.
60 денн.

Други услуги во де
енарскиот пл
латен проме
ет за физич
чки лица
ње и водењ
ње трансакци
иски сметки
и
Отворањ


О
Отворање тр
рансакциски сметки

Без наадоместок
И
Итно отворање на трансакциска сметтка по барањ
ње на физичко
л
лице, со итна
а пратка (ова
аа тарифна ставка е со важност
в
од
150 деенари
1
1.4.2016 годи
ина)
 В
Водење тран
нсакциска см
метка на физзички лица со
с вкупен
п
промет до 50
00 МКД
Без наадоместок
 В
Водење тран
нсакциска см
метка на физзички лица со
с вкупен
п
промет над 500
5 МКД
29 денн./месечно
 В
Водење тран
нсакциска см
метка на физзички лица што
ш имаат само
Без наадоместок
е
евидентен промет од тра
ансакции од штеден влог во Банката
 В
Водење тран
нсакциска см
метка на неакктивен корис
сник - физичко
50 денн./месечно*
л
лице
 З
Затворање сметка
с
(салдирање и ликквидација) на
а барање на
кклиент
200 деен.
 З
Затворање сметка
с
на починати лица
а и во согласност со
ззаконски про
описи
Без наадоместок
 И
Издавање по
отврда за ли
иквидација на
а трансакцис
ска сметка
ззаради пренос во др. бан
нка на барањ
ње на клиентт
200 деен.
*Доколку
ку на денот на
н задолжува
ањето, виси
ината на над
доместокот
т е повисокаа од состојба
ата на
сметкат
та се задолж
жува надоме
есток во виссина на сост
тојбата на сметката.


Изводи и други доккументи







Печатење ре
едовен извод од трансаккциска сметкка (до два
извода месе
ечно)
Повторно пе
ечатење веќе
е издаден ре
едовен извод
д од
трансакцискка сметка (пр
репис)
Печатење иззвод од тран
нсакциска см
метка по бар
рање на
сопственико
от вон редовн
ните два и п о избор
Издавање потврди за иззвршено пла ќање
Издавање ка
артица на пр
ромет на сме
етка
Издавање разни други потврди,
п
заве
ерки на пода
атоци и
движење на
а сметка-карттица на бара
ање на корис
сникот
(цена од поттврда или заверка)

Без надомессток
20 ден.

3,6 ден. ДДВ

50 ден.
200 ден.
150 ден.

9 ден. ДД
ДВ
36 ден. ДД
ДВ
27 ден. ДД
ДВ

200 ден.

36 ден. ДД
ДВ
2

и решенија и задолжниц
ца
Присилна наплата по извршни
е судски одл
луки, извршн
ни решенија и други нало
ози за наплаата на
 Извршување
побарување
е по решение
е на надлеже
ен орган
 Блокада и деблокада на
а трансакцисска сметка по
о решение пр
римено во
банката
 Извршување
е решенија за
з присилна наплата за радиодифузн
р
на такса
 Пресметка на камата по
п каматна пресметка при
п
извршув
вање решенние за
присилна на
аплата
Достава
а на пресме
етка на камата
 Достава на
а пресметка на камата ппо решение од
о надлежен
н орган од
главница
 Достава на
а пресметка на
н камата по
о барање на корисник од
д главнина

1.0
000 ден.
30
00 ден.
30
00 ден.
50
0 ден.

200 де
ен.
200 ден. + 36
3 ден.
ДДВ

Други услуги
ње и обнова на дозволен
ното
 Одобрувањ
пречекорув
вање
150 де
ен.
 Одобрувањ
ње и обнова на дозволен
но
пречекорув
вање обезбе
едено со депо
1.000 ден.
озит
 Изработка на каматен лист
л
по тран
нсакциска
сметка по барање
б
на сттранката
200 де
ен.
36 ден ДДВ.
 Праќање опомени пора
ади неоправд
дано минусн
но салдо на трансакциска
т
а сметка над
д 200
денари
 Прва опоме
ена (известу
ување)
150
0 ден
 Втора опом
мена
30
00 ден
 Опомена пред тужба
600 ден
 Подготовка
а и доставува
ање податоц
ци за состојба
а на сметки по
службено барање
б
на иззвршител по решение на
а надлежен орган
о
500 ден.
 Подготовка
а и доставува
ање податоц
ци за состојба
а на сметки по
доставено службено
с
ба
арање на ноттар (оставинс
ска постапка
а и сл.)
500 ден.
 Проверка на состојба на
а трансакцисска сметка со Visa Еlectro
on
а АТМ уред:
картичка на
o на ТТК Банка
10 ден.
o друуги банки
20 ден.
енарско рабо
отење
Други услуги по де
шки
 Отворање штедни книш
 Администр
рирање на не
еактивна ште
една книшка по видување


Издавање потврда за штеден
ш
влог на барање на
н кориснико
от



Издавање потврда за ликвидација,
л
односно сал
лдирање ште
една
нати лица – б
без надомес
сток)
книшка (освен за почин
Амортизац
ција (замена) на изгубена
а штедна кни
ишка
Изработка и печатење пресметка н
на потребни средства
с
за окуп на
станови во општествен
на сопствено
ост
Пресметка за плаќање месечна ратта по договор што се вод
ди во
Банката ил
ли во друга банка
б
за плаќќање општес
ствени стано
ови
Исплата на
а готовина на
а парични ка
артички (од приватна
п
интернацио
онална банка)
Надомест за
з замена на
а оштетени б
банкноти на сите
с
пари
Замена на ковани за кн
нижни пари








Без надоместок
300 ден. год
дишно*
100 ден. + 18 ден
ДДВ
100 ден.
100 ден.
150 ден.
50 ден.
2,00%
7% од износ
сот
10% од изно
осот

а денот на
а задолжува
ањето, виси
ината на надоместокоот е повисо
ока од
*Доколку на
состојб
бата на смет
тката, се за
адолжува над
доместок во
о висина на состојбата
с
на сметкат
та
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Н ПРОМЕТ СО
С СТРАНСТ
ТВО ЗА ФИЗ
ЗИЧКИ ЛИЦА
А- РЕЗИДЕН
НТИ
ПЛАТЕН
по девизни работи за физички
ф
лиц
ца- резиденти
Услуги п
и/уплати на ефективни странски па
тивни денар
ри
Исплати
ари и ефект
Исплата
а на ефективни странск
ки пари за р
резиденти (в
во промотив
вен период до 31.12.2018
година)
 Исп
плата на ефе
ектива - (прилив од дозна
ака,
одл
лежан 5 дена
а од датумот на книжење
е на
приливот на сме
етката на корисникот)
без надоместок
до 6.000
6
ден.(во денарска прротиввредно
ост на
 Исп
плата на ефе
ектива – прил
лив од дозна
ака
валу
утата која се испраќа) - 1100 ден.
од 6.001
6
ден.(во денарска прротиввредно
ост на
валу
утата која се испраќа) - 00,30% мин.15
50 ден
 Исп
плата на ефе
ектива - прил
лив од стран ска
1,50% мин 150 ден.
пензија
д
 Исп
плата на ефе
ектива - стра
анска пензија
а
дир
ректно од стр
ранска банка
а
0,50% мин. 250 ден.
Други услуги по де
евизни работи за физич
чки лица
Издавање п
потврда за поседување
е штеден вл
лог
200,00 ден. по по
отврда (влоггот
(за амбасад
ди за добив
вање виза)
да е одлежан 10
0 дена)
36 ден.ДДВ
За бордеро
о
200 ден.
36 ден.ДДВ
Исплата на
а бесправно
о одземени девизи
д
по
решение на
а Министерс
ство за фин
нансии
1,00% мин. 1.000
0 ден.
 за и
износи до 5.0
000 ЕУР
0,80% мин. 1.000
0 ден.
 за и
износи над 5.000 ЕУР
Брз трансф
фер на пари - Money Gra
am
 испл
лата на стра
анска валута по основ на
а
пристигнат прил
лив преку гло
обалниот сисстем
без надоместок
ney Gram
Mon
 уплата на стран
нска валута за брз тран сфер на пар
ри во странс
ство преку гл
лобалниот систем Moneyy
Gra
am – тариф
фа во согла
асност со д
договорот на
н банката со
Moneyy Gram
(во денарска
а
противвредностт пресметан по куповен ккурс на Банка
ата за менув
вачко работеење)
0,01 - 50,00 ЕУР
40,00 ЕУ
6,90 ЕУР
Р
60
00,01 - 750,00 ЕУР
УР
50
0,01 - 150,00
0 ЕУР
13,00 ЕУ
УР
75
50,01 - 900,00 ЕУР
45,00 ЕУ
УР
150
0,01 - 300,00
0 ЕУР
15,00 ЕУ
УР
90
00,01 - 1300,0
00 ЕУР
60,00 ЕУ
УР
300
0,01 - 450,00
0 ЕУР
20,00 ЕУ
УР
130
00,01 - 1900,00 ЕУР
90,00 ЕУ
УР
450
0,01 - 600,00
0 ЕУР
30,00 ЕУ
УР
190
00,01 - 2500,00 ЕУР
115,00 ЕУР
Е
Девизен
н платен промет за физ
зички лица- резиденти
Девизен
н пренос на сопствена сметка во зземјата (во промотивен
п
период до 31.12.2018 година)
г
Без надом
месток
 во Б
Банката
0,10% од денарската
д
ппротиввредн
ност мин. 250
0
 во д
други банки
ден. макс. 30.000 ден. + 300 ден. СВИФТ
С
и плаќања во
в земјата (в
во промотив
вен период до 31.12.2018 година)
Девизни
д денарскатаа противвред
дност мин.
0,075% од
150 ден. макс.
м
30.000 д
ден.
 на нерезидентн
ни сметки во
о Банката
0,15% од денарската
д
ппротиввредн
ност мин. 250
0
 на н
нерезидентни сметки во други домаш
шни банки
ден. + 300
0 ден. СВИФТ
Т
Ностро дознаки (во
о промотиве
ен период д
до 31.12.2018
8 година)
анство до 9.0
000 ден.(во д
денарска
 дознаки во стра
3 ден. СВИ
ИФТ/OUR тр
рошоци - 500
50 ден. + 300
а која се исп раќа)
ден.
противвредностт на валутата
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дознаки во стра
анство од 9.0
001 ден.(во д
денарска
а која се исп раќа)
противвредностт на валутата
Измена
а на инструккции
Обрабо
отка на деви
изен прилив
в од странсттво за
комитенти на други до
омашни банки
Денарс
ски плаќања
а во земјата во корист н
на сметка
на нерезид
дент (во про
омотивен пе
ериод до 31 .12.2018
година)

0,15% од денарската
д
ппротиввредн
ност мин. 350
0
ден. + 300
0 ден. СВИФТ
Т/OUR трошоци - 900
ден.
500 ден.
0,1% мин. 100 ден. ил и по тарифа
а на
домашнат
та банка
0,15% мин
н. 200 ден. м
макс. 30.000 ден.
д

Други услуги
 Вод
дење на деви
изна трансаккциска сметкка во валута CHF;
 Вод
дење на штед
дна книшка по
п видување
е во валута CHF;
C
 Вод
дење сметка на неактиве
ен корисник – физичко ли
ице со
искл
лучок на сме
етка во валутта CHF;
 Вод
дење на неакктивна штедн
на книшка по
о видување лице
л
со
искл
лучок на ште
една книшка по видувањ
ње во валута CHF;

100
1 ден./мессечно*
100
1 ден./мессечно*
50
5 ден./месеечно*
300
3 ден. годиишно*




18 ден. ДД
пријјавување де
евизна штедн
на книшка/см
метка за нева
ажечка
100
1
ден.
ДВ
200 ден.
36 ден. ДД
ДВ
пресметка на ка
амата за поединечен изн
нос за одреде
ен
период
 затв
ворање сметтка врз основ
ва на судско решение и во
в
согл
ласност со за
акон
Беез надоместток
200 ден.
 затв
ворање сметтка на барањ
ње на корисн ик
*Доколку
ку на денот на задолжув
вањето, виссината на надоместоко
от е повисокка од состојјбата на
сметкат
та, се задол
лжува надоместок во виссина на сост
тојбата на сметката.
с
ТЕРМИНС
СКИ ПЛАН З
ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ
П
ВО
О ЗЕМЈАТА
КИБС
К
Од
О 8.00 до 1 4.20 часот
МИБС
М
Од
О 8.00 до 1 6.15 часот
Прием и о
обработка на
н налози за
з плаќање во
Ин
нтерен
валута на те
ековниот пре
есметковен ден
д
клиринг на
Од
О 8.00 до 1 8.00 часот
анката
Ба
Уплата и иссплата на готтовина на ил
ли од сметка
а на
корисник на
а сметка во
о Банката, на благајна
а во
од 8.00 часот до 18.00 часот
Банката
Прием на н
налози за плаќање
п
со иден датум
м на
од 8.00 часот до 18.00 часот
извршување
е
САБОТА
Готовински уплати и исплати, како и безготовин
нски
плаќања п
помеѓу сметтките што се водат во
Регистарот на корисник на сметки во Банката

од 9.00 часот до 13.00 часот
(во филијалите/е
ф
кспозитуритее кои работа
ат во cабота))

ТЕРМИНС
СКИ ПЛАН З
ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ
П
СО
О СТРАНСТВ
ВО
oд
д понеделникк до петок
Прием н
на налози
oд
д 8.00 до 16..00 часот
Налози примени до 15.30 часот
датум
м на валута ттековен ден
Налози примени по 15.30 часот
датум
м на валута ннареден ден
н
ЕЛЕ
ЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ ЗА
З ИНФОРМ
МИРАЊЕ
Пакети за
з физички лица
л
Надомессток
SMS 1 П
ПАКЕТ
3 денари по порака
Е-MAIL П
ПАКЕТ
Без надомеесток
Е-MAIL П
ПЛУС ПАКЕТ
Т
15
1 денари, м
месечно
SMS ПА
АКЕТ
Без надомеесток
SMS ПЛ
ЛУС ПАКЕТ
30
3 денари, м
месечно
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