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КРЕДИТНИ УСЛОВИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ
1. Податоци за кредиторот / кредитниот посредник
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Колона 2
Назив на кредиторот
ТТК Банка АД Скопје
Адреса (адреса на која е достапен кредиторот)
ул. „Народен фронт“ 19 а Скопје
Број на телефон*
389 (0)2 32 47 000
Електронска пошта*
ttk@ttk.com.mk
Факс*
389 (0)2 31 31 387
Интернет-страница*
www.ttk.com.mk
ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТНИОТ ПОСРЕДНИК
(доколку е применливо)
Име и презиме, односно назив на кредитниот
посредник
Адреса (адреса на која е достапен кредиторот)
Број на телефон*
Електронска пошта*
Факс*
Интернет-страница*
*Овие информации не се задолжителни за кредиторот / кредитниот посредник
2. Податоци за кредитниот производ
Колона 1
Колона 2
Вид на кредитот
VISA CLASSIC кредитна картичка
Вкупен износ на кредитот којшто ги вклучува:
• При користење на кредитната картичка во земјата, корисникот се задолжува
во денари.
• При користење на кредитната картичка во странство, корисникот се
валутата во која е изразена главницата или
задолжува во денарска противвредност на износот изразен во евра, по
за која е поврзана главницата,
менувачкиот продажен курс на Банката. Сите трансакции во валути различни
од евра, најпрво се разменуваат во евра според официјалниот курс во
системот на Visa Inc., па потоа се задолжуваат во денарска противвредност.
вкупниот износ во денари, за кредитите
Макс. износ 500.000 денари
одобрени во денари,
вкупниот износ во странска валута, за
Информацијата не е релевантна за овој кредит
кредитите одобрени во странска валута
вкупниот износ на денари како
противвредност на странската валута, за
Информацијата не е релевантна за овој кредит
кредитите со валутна клаузула
девизен курс по кој ќе се врши исплатата на
Информацијата не е релевантна за овој кредит
кредитот (доколку е применливо)
девизниот курс по кој ќе се врши наплатата
на кредитот (доколку е применливо). Се
наведува висината на девизниот курс на
денот на изготвување на формуларот. При
Информацијата не е релевантна за овој кредит
ануитетска отплата на кредитот (на рати)
висината на девизниот курс за подделните
рати може да се разликува
Користењето на кредитната картичка се врши по приемот на картичката во
Услови за искористување на кредитот (како и кога ќе
рамки на расположливото салдо, односно во рамки на дневниот лимит за
се врши исплата на средствата врз основа на
безготовинско плаќање производи и за подигнување готовина од банкомат во
кредитот)
земјата и во странство.
Траење на договорот за кредит
Прво издавање - 3 години, обновување 3 години.
Можност за:
- Целосна отплата на искористениот кредитен лимит;
- Месечна отплата на долгот во согласност со договорениот процент на
Износ на поединечните плаќања и онаму каде што е
отплата - минимален месечен износ на плаќање изнесува 5% од
соодветно за видот на кредитот - број на ратите,
искористениот кредитен лимит на крајот на месецот (во согласност со
динамика или редоследот на пристигнување на
месечниот извештај) и истиот е променлив во согласност со промената на
ратите коишто треба да се платат
интерните акти на Банката. Минималниот износ за плаќање се пресметува
како процент од вкупните обврски на корисникот на крајот на секој месец, за
кој се пресметува обврската зголемена за провизиите и пресметаните камати,
но не помалку од 300,00 денари.
Опис на стоката или услугата и нејзината цена во
готово, во случај на кредит во форма на одложено
Не е применливо
плаќање за одредени стоки или услуги и поврзани
договори за кредит (доколку е применливо)
Гаранции за кредитот, доколку е применливо
(опис на инструментот за обезбедување којшто се
бара од потрошувачот за склучување договор за
потрошувачки кредит)

Износ на
плата
>30.001
денари

Износ на кредит

Обезбедување

Без жиранти

до 120.000 денари

1 (еден) жирант

од 120.000 до 360.000 денари

≤30.000
денари

2 (двајца) жиранти

од 360.000 до 600.000 денари

Без жиранти

до 60.000 денари

1 (еден) жирант

од 60.000 до 120.000 денари

2 (двајца) жиранти

од 120.000 денари

Дополнително:
• Меница со менична изјава потпишана од кредитобарателот и жирантот/ите
• Административна забрана на плата од фирмата во која работи
кредитобарателот и жирантот/ите и согласност за активирање (доколку
акционерското друштво/ буџетската државна институција/ јавното
претпријатие ја издава)
• Траен налог за наплата на месечните ануитети од сметката на корисникот за
приматели на плата, пензија преку ТТК Банка
За секоја поединечна кредитна изложеност на Банката кон физичко лице по
основ на кредитна картичка во износ над 300.000 денари за неприматели на
плата преку Банката или над 400.000 денари за приматели на плата преку
Банката, која е обезбедена со меница, меницата мора да биде во форма на
нотарски акт.
20.

21.

Обврска за склучување договор за дополнителни
услуги, доколку склучувањето на таквиот договор е
задолжително за добивање на кредитот или за
добивање на кредитот согласно со условите од
рекламирањето
Посебна сметка на која се евидентираат уплатите и
исплатите врз основа на кредитот, доколку е
применливо

Корисникот на кредитната картичка нема обврска за склучување договор за
дополнителни услови
Корисникот на кредитната картичка нема обврска да отвори посебна сметка
на која се евидентираат уплатите и исплатите врз основа на обврските по
кредитната картичка.

3. Податоци за трошоците за кредитот
Колона 1

Вид на каматната стапка
Кредиторот/кредитниот посредник е должен на
потрошувачот да му го соопшти видот на каматната
стапка и да му даде објаснување што означува таа
каматна стапка, како и периодите, условите и
постапката за промена на каматната стапка
22.

Кредиторот/кредитниот посредник е должен да го
информира потрошувачот дали за промената на
каматната стапка е потребна согласност од
потрошувачот
Доколку во различни периоди се применуваат
различни каматни стапки, сите наведени
информации се наведуваат за секоја каматна стапка

Висина на договорената каматна стапка (изразена во
% на годишна основа)
23.

Доколку во различни периоди се применуваат
различни каматни стапки, овие информации се
наведуваат за секоја каматна стапка

Колона 2
За приматели на плата/пензија преку Банката и вработени во банки и во
финансиски институции што се приматели и неприматели на плата преку
Банката се пресметува и наплатува камата по фиксна каматна стапка на
искористениот износ од кредитниот лимит, во случај на континуирано
редовно подмирување на обврските (да нема доцнење поголемо од 30 дена) во
текот на првата година од користењето.
Во случај на нередовно подмирување на обврските (доколку има едно доцнење
поголемо од 30 дена), во останатиот период, од месецот во кој се доцни со
уплатата до истекот на важноста на картичката, се пресметува камата по
променлива каматна стапка согласно Одлуката за каматни стапки на Банката
соодветно на категоријата на корисник.
За неприматели на плата/пензија преку ТТК Банка се пресметува и наплатува
камата по променлива каматна стапка согласно Одлуката за каматни стапки
на Банката.
Банката го задржува правото да ги промени договорните услови, односно
типот и висината на каматната/ите стапка/и и начинот на пресметка доколку
во текот на отплатата на кредитот дојде до промена на статусот на корисникот
на кредитот од примател во непримател на плата/пензија на трансакциска
сметка во Банката, во согласност со важечките услови за соодветниот статус
на корисникот на кредитот согласно Одлуката за каматни стапки на Банката
како и да ја промени висината на вкупните трошоци на кредитот, и висината
на годишната стапка на вкупни трошоци во согласност со условите кои важат
за корисниците на кредит кои не примаат плата/пензија преку ТТК Банка.
Доколку во одреден период, во текот на отплатата на кредитот, договорната
каматна стапка ја надмине максималната законска казнена каматна стапка
Банката, во тој период, ќе пресметува и наплатува камата по максималната
законска казнена каматна стапка.
При промена на каматната стапка, Банката ќе го извести Корисникот на
кредитот во писмена форма или во електронска форма преку друг траен
медиум (интернет-банка, преку е-маил и др.) по настанатата измена во
пресметката, а минимум 15 дена пред достасувањето на ануитетот со
примена на променетата каматна стапка и при тоа ќе го извести корисникот
за:
- износот на ануитетот по промената на каматната стапка,
- за промената на висината на трошокот,
- за бројот и периодот на плаќање на ануитетите доколку истите се променат.
На искористениот износ од кредитниот лимит, во случај на континуирано
редовно подмирување на обврските (да нема доцнење поголемо од 30 дена)
во текот на првата година од користењето Банката пресметува и наплатува
камата по фиксна каматна стапка која во моментот на склучување на
Договорот изнесува 0% годишно за приматели на плата/пензија преку Банката
и вработени во банки и во финансиски институции што се приматели и
неприматели на плата преку Банката. Во останатиот период се пресметува

камата по променлива каматна стапка како збир на Референтна стапка за
пресметување на стапката на казнена камата и 7,25 процентни поени и во
моментот изнесува 9,75% за приматели на плата/пензија во Банката како и
вработени во финансиски институции кои се приматели/неприматели на плата
во Банката.
Во текот на првата година во случај на нередовно подмирување на обврските
(доколку има едно доцнење поголемо од 30 дена), од месецот во кој се доцни
со уплатата до истекот на важноста на картичката, се пресметува камата по
променлива каматна стапка која се пресметува како збир на Референтна
стапка за пресметување на стапката на казнена камата и 7,25 процентни
поени и во моментот изнесува 9,75% за приматели на плата/пензија во
Банката како и вработени во финансиски институции кои се
приматели/неприматели на плата во Банката.
За неприматели на плата/пензија каматната стапка е годишна променлива и
се пресметува како збир на Референтна стапка за пресметување на стапката
на казнена камата и 7,75 процентни поени и во моментот изнесува 10,25% во
согласност со Одлуката за каматни стапки на Банката на денот на давањето
на формуларот.
Прилагодувањето на номиналната каматна стапка ќе се врши на шестмесечна
основа и тоа на 1 Јануари и 1 Јули секоја година, согласно Референтна стапка
за пресметување на стапката на казнена камата важечка на последниот ден
од претходното шестмесечие (31 Декември односно 30 Јуни).
Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ) изразена
во % на годишно ниво претставена преку
репрезентативен пример.
При пресметката на СВТ, кредиторот не го вклучува
износот на трошоците којшто не му е познат, но е
должен тоа јасно да го наведе

24.

Вкупен износ што го плаќа потрошувачот (збир на
кредитот и вкупните трошоци за кредитот, односно
сите трошоци, вклучувајќи камати, провизии, други
надоместоци, коишто потрошувачот треба да ги
плати при одобрувањето и редовна отплата на
кредитот и коишто му се познати на кредиторот,
освен нотарските трошоци, а со вклучување на
трошоците за дополнителни услуги поврзани со
договорот за кредит, доколку користењето
дополнителни услуги е задолжително за одобрување
на кредитот или за неговото одобрување под
назначените услови и доколку му се познати на
кредиторот)
Трошоци за склучување договор за дополнителни
услуги поврзани со договорот за потрошувачки
кредит (како на пример договор за осигурување),
доколку склучувањето на таквиот договор е
задолжително за добивање на кредитот или за
добивање на кредитот согласно со условите од
рекламирањето, доколку е применливо

25.
Доколку на кредиторот, односно кредитниот
посредник не му е позната висината на овие
трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе

Стапката на вкупни трошоци не е можно да се утврди.
Трошоци кои не се опфатени во пресметката на СВТ и/или не се познати:






Трошок за меница од 100 до 500 денари во зависност од одобрениот
износ;
Годишна членарина за основна картичка:1.200,00 ден на 12 месечни
рати;

Годишна членарина за основна картичка за приматели на плата
преку ТТК Банка: 600,00 ден на 12 месечни рати (без надоместок за
првата година за одобрени кредитни картички по поднесени
апликации во промотивен период до 31.03.2019 година);
За остварен годишен промет во трговија над 100.000,00 денари без
членарина;
Годишна членарина за дополнителна картичка: 600,00 ден. на 12
месечни рати.



Нема трошоци за склучување договор за дополнителни услуги



29 денари месечно за водење трансакциска сметка.
Овој трошок не влегува во СВТ.

Кредиторот, односно кредитниот посредник е должен
да наведе дали овие трошоци се вклучени во
пресметаната СВТ
Трошоците за водење една или повеќе сметки на кои
се евидентираат уплатите и исплатите на
искористениот дел од кредитот, доколку е
применливо.
26.

Доколку на кредиторот, односно кредитниот
посредник не му е позната висината на овие
трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе.
Кредиторот, односно кредитниот посредник е должен
да наведе дали овие трошоци се вклучени во
пресметаната СВТ.
Нотарски трошоци што ги плаќа потрошувачот при
склучување на договорот, доколку е применливо.

27.

Доколку на кредиторот, односно кредитниот
посредник не му е позната висината на овие
трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе.

За секоја поединечна кредитна изложеност на Банката кон физичко лице по
основ на кредитна картичка во износ над 300.000 денари за неприматели на
плата преку Банката или над 400.000 денари за приматели на плата преку
Банката, која е обезбедена со меница, меницата мора да биде во форма на
нотарски акт со извршни клаузули.
Во овие случаи се плаќаат нотарски трошоци. Не е позната висината на
нотарските трошоци.

Овие трошоци не се вклучени во пресметаната СВТ.
Во согласност со Тарифата за надоместоци на Банката достапна на интернетстраницата www.ttk.com.mk и во деловната мрежа на Банката.

Други трошоци коишто произлегуваат од договорот
за потрошувачки кредит и условите под кои тие
трошоци можат да се променат, доколку е
применливо.

28.

Доколку на кредиторот, односно кредитниот
посредник не му е позната висината на овие
трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе.
Кредиторот, односно кредитниот посредник е должен
да наведе дали овие трошоци се вклучени во
пресметаната СВТ.

Доколку во текот на користењето на кредитната картичка дојде до промена на
износот, видот на трошокот/трошоците и/или воведување нов/нови
трошок/трошоци за истите, корисникот на кредитната картичка се согласува да
биде известен со писмено известување/ и/или преку траен медиум. Во случај
на неприфаќање на промените наведени во известувањето, корисникот има
право во рок од 14 дена да поднесе писмено известување за неприфаќање
промена на условите/трошоците на користењето на кредитната картичка и
условите/трошоците на кредитната картичка.
Доколку корисникот го склучил овој договор како примател на плата/пензија на
трансакциска сметка во Банката, односно под условите за кредитирање
предвидени за приматели на плата /пензија преку Банката, истиот се обврзува
сè до целосно измирување на обврските од овој договор да прима
плата/пензија на трансакциска сметка во Банката, во спротивно Банката има
право:
- да ја зголеми каматната стапка во согласност со условите што важат за
корисници на кредит кои не примаат плата/пензија преку Банката, а во
согласност со Одлуката за каматни стапки на Банката;
- да ја промени висината на вкупните трошоци на кредитот, како и висината на
годишната стапка на вкупни трошоци во согласност со условите што важат за
корисниците на кредит кои не примаат плата/пензија преку ТТК Банка.

29.

Каматна стапка применлива во случај на задоцнети
плаќања, изразена во % на годишна основа, услови
за нејзина промена
Предупредување за последиците од неплаќање на
ратите

При нередовна отплата, надостасаните, а неплатени обврски по основ на
достасаниот износ месечен износ за плаќање, Банката ќе пресметува и ќе
наплатува законска казнена камата од денот на достасаноста до денот на
целосна наплата.
Казнената камата за кредити во МКД при давањето на формуларот изнесува
10,50%. Банката ја определува висината на стапката и начинот на
пресметката на законската казнена камата во согласност со законските
прописи, односно истата се определува за секое полугодие во висина на
референтната стапка на НБРМ што важела на последниот ден од полугодието
што му претходело на тековното полугодие зголемена за осум процентни
поени.
За ненавремено извршување на обврските по кредитна картичка ќе се
наплати:
- прва опомена (известување) 150 ден.;
- втора опомена 300 ден.;
- опомена пред тужба 600 ден.
Банката има право да изврши намалување на одобрениот кредитен лимит,
блокирање или евентуално стопирање на картичката.
Банката го смета кредитниот лимит за целосно доспеан и има право да ги
активира воспоставените инструменти за обезбедување и да бара затворање
на картичката и целосна напалта на лимитот со со соодветна пресметана
камата, провизија и други трошоци во случај ако корисникот доцни со плаќање
на првиот, односно два последователни месечни минимуми.
За картичките кои се одобрени по поднесени апликации во промотивен
период до 31.03.2019 година со фиксна годишна каматна стапка од 0% во
текот на првата година од користењето, во случај на нередовно подмирување
на обврските (доколку има едно доцнење поголемо од 30 дена), во останатиот
период, од месецот во кој се доцни со уплатата, се пресметува камата по
променлива каматна стапка согласно Одлуката за каматни стапки на Банката
соодветно на категоријата на корисник.

4. Останато
30.

31.

32.

33.

Имате право да се откажете од договорот за
потрошувачки кредит, во определен рок
Имате право на целосна или делумна предвремена
отплата на кредитот, а кредиторот / кредитниот
посредник е должен да ви ја соопшти висината на
надоместокот којшто треба да го платите и начинот
на неговото одредување
Раскинување на договорот за потрошувачки кредит
(Кредиторот / кредитниот посредник е должен да ви
ги соопшти правото, постапката и условите за
раскинување на договорот за потрошувачки кредит)
Ако по поднесеното барање за кредит, барањето се
одбие заради добиените информации од бази на
податоци, имате право, кредиторот, односно

Корисникот на кредитна картичка има право со писмено известување
доставено до Банката да ја откаже кредитната картичка најдоцна во рок од 14
дена од денот на склучувањето на договорот или денот кога се добиени
информациите за промена на договорот.
Корисникот на кредитна картичка има право да изврши предвремена отплата
на недостасаниот дел од кредитот делумно или во целост. Банката не
пресметува надоместок при предвремена делумна или целосна отплата на
кредитот.
Корисникот на кредитна картичка има право да го раскине договорот за кредит
со доставување писмена изјава, во рок од десет дена од плаќање на првото
достасано побарување, доколку договорот не ги содржи законски
пропишаните задолжителни елементи.
Доколку барањето за кредитна картичка се одбие врз основа на информации
добиени од базата на податоци за клиентот, корисникот има право да побара
и да добие бесплатна информација за причините на одбивањето

кредитниот посредник веднаш и бесплатно да ве
информира за тие информации и за начинот на кој ги
прибавил информациите. Овие информации се
даваат во сите случаи, освен ако давањето на
информациите е забрането со закон.
Право на бесплатна копија од нацрт-договорот за
потрошувачки кредит

34.

35.

Имате право, на ваше барање, бесплатно да добиете
копија од нацрт-договорот за потрошувачки кредит.
Нема да се достави нацрт-договор доколку
кредиторот / кредитниот посредник во време на
поднесувањето на барањето не сака да пристапи кон
склучување на договорот за потрошувачки кредит
Рок во кој кредиторот, односно кредитниот посредник
е обврзан со преддоговорните информации, доколку
е применливо

Датум на предавање на формуларот:

____________________________

Корисникот, на свое сопствено барање, има право на бесплатен примерок од
нацрт-договорот за издавање и користење Visa Classic картичка.

Информациите содржани во овој формулар важат на датумот на предавање
на формуларот. Банката има право да изврши промени во условите поради
деловната политика или врз основа на анализите за кредитната способност на
клиентот.

Примил:

______________________________

