ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ НА НАСЕЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДИ (со важност од 01.12.2021 година)
Стапка на вкупни трошоци (%)
Рок на отплата (година)
Вид на кредити
Ненаменски потрошувачки кредити во денари
Ненаменски Потрошувачки Кредит
(со ризико животно осигурување)
Приматели на плата (I категорија) Физички лица вработени во
приватни фирми (кои постојат минимум 12 месеци) со месечни
примања над 12.000 денари (континуирано во последните 6 месеци),
класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12
месеци) (пр:01.07.2021)
Промотивно до 31.01.2022 година
Ненаменски Потрошувачки Кредит
(без ризико животно осигурување)
Приматели на плата (I категорија) Физички лица вработени во
приватни фирми (кои постојат минимум 12 месеци) со месечни
примања над 12.000 денари (континуирано во последните 6 месеци),
класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12
месеци) (пр:01.07.2021)
Промотивно до 31.01.2022 година

Ненаменски Потрошувачки Кредит
Неприматели на плата/пензија (II категорија) Физички лица вработени
во приватни фирми (кои постојат минимум 12 месеци) со месечни
примања над 12.000 денари (континуирано во последните 6 месеци),
класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12
месеци) (пр:01.07.2021)
Ненаменски потрошувачки кредити во денари - СМАРТ
ПРЕМИУМ СМАРТ
(со ризико животно осигурување)
(вработени во АД, финансиски институции и јавна администрацијаприматели на плата; приматели на пензија; вработени во нотарска,
извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат)
приматели на платата; вработени во приватни фирми (кои постојат
минимум 3 години), со месечни примања над 15.000 денари
(континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А
категорија (континуирано во последните 12 месеци), што се
приматели на плата) (пр:01.07.2021)
Промотивно до 31.01.2022 година
ПРЕМИУМ СМАРТ
(без ризико животно осигурување)
(вработени во АД, финансиски институции и јавна администрацијаприматели на плата; приматели на пензија; вработени во нотарска,
извршителска, адвокатска канцеларија (нотар, извршител, адвокат)
приматели на платата; вработени во приватни фирми (кои постојат
минимум 3 години), со месечни примања над 15.000 денари
(континуирано во последните 12 месеци), класифицирани во А
категорија (континуирано во последните 12 месеци), што се
приматели на плата) (пр:01.07.2021)
Промотивно до 31.01.2022 година
Ненаменски потрошувачки МОЈ кредит

Износ

Манипулативни трошоци

Номинална каматна стапка

1

2

3

4

5

6

7

8

10

15

20

4,90% фиксна во првите 2
години,
7,28% (НРС + 6,00
процентни поени) од третата
година од отплатата до
целосната отплата на
кредитот

/

5.79%

5.83%

6.03%

6.22%

6.36%

6.49%

/

/

/

/

5,50% фиксна во првите 2
години,
7,78% (НРС + 6,50
процентни поени) од третата
година од отплатата до
целосната отплата на
кредитот

/

7.26%

7.09%

7.18%

7.29%

7.39%

7.47%

/

/

/

/

9,25% променлива
(Референтна стапка за
пресметување на стапката
на казнена камата + 8
процентни поени)

/

13.47% 12.35%

11.76%

11.41%

11.18%

11.02%

/

/

/

/

4,25% фиксна во првите 2
години,
6,28% (НРС + 5,00
процентни поени) од третата
година од отплатата до
целосната отплата на
кредитот

/

5.10%

5.10%

5.26%

5.40%

5.52%

5.62%

5.70%

5.82%

/

/

4,70% фиксна во првите 2
години,
6,78% (НРС + 5,50
процентни поени) од третата
година од отплатата до
целосната отплата на
кредитот

/

6.41%

6.21%

6.28%

6.37%

6.45%

6.52%

/

/

/

/

1,5% фиксна

9.77%

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

500 ден. - провизија за обработка на
барање
0,50% мин. 2.000 ден. провизија за
одобрување
500 ден. - меница
400,000 ден.

Премија за полиса за ризико животно
осигурување*
500 ден. - провизија за обработка на
барање
1% мин.2.000 ден. - провизија за
одобрување
0,20% - провизија за администрирање

400,000 ден.

500 ден. - меница
700 ден. - провизија за обработка на
барање
2,8% мин.2.000 ден. - провизија за
одобрување
0,20% - провизија за администрирање

400,000 ден.

500 ден. - меница
500 ден. - провизија за обработка на
барање
0,50% мин. 2.000 ден. провизија за
одобрување
500 ден. - меница

400,000 ден.

Премија за полиса за ризико животно
осигурување*
500 ден. - провизија за обработка на
барање
1% мин.2.000 ден. - провизија за
одобрување
0,20% - провизија за администрирање
500 ден. - меница

400,000 ден.
4.000 ден. За рок на отплата до 12 месеци
за кредит над 60.000 до 100.000 денари провизија за одобрување

Ненаменски потрошувачки кредит - MOJ кредит одобрен на 12 месеци
(пр:01.01.2021)

100,000 ден.

100 ден. - меница

6.000 ден. За рок на отплата над 12 до 24
месеци за кредит над 60.000 до 100.000
денари - провизија за одобрување
Ненаменски потрошувачки кредит - MOJ кредит одобрен на 24 месеци
(пр:01.01.2021)
Ненаменски кредити во денари - Инстант кредит
Ненаменски потрошувачки кредит преку електронско банкарство за
приматели на плата (пр:01.01.2021)
Ненаменски хипотекарен кредит во денари
Ненаменски хипотекарен кредит во денари
(со ризико животно осигурување)
ПРЕМИУМ СМАРТ (вработени во АД, финансиски институции и јавна
администрација-приматели на плата; приматели на пензија; вработени
во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар,
извршител, адвокат) приматели на платата; вработени во приватни
фирми (кои постојат минимум 3 години), со месечни примања над
15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци),
класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12
месеци), што се приматели на плата); Приматели на плата/пензија (I
категорија) (пр:01.07.2021)
Промотивно до 31.01.2022 година
Ненаменски хипотекарен кредит во денари
(без ризико животно осигурување)
ПРЕМИУМ СМАРТ (вработени во АД, финансиски институции и јавна
администрација-приматели на плата; приматели на пензија; вработени
во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар,
извршител, адвокат) приматели на платата; вработени во приватни
фирми (кои постојат минимум 3 години), со месечни примања над
15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци),
класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12
месеци), што се приматели на плата); Приматели на плата/пензија (I
категорија) (пр:01.07.2021)

100,000 ден.

60,000 ден.

100 ден. - меница
600 ден. - провизија за одобрување

2,9% фиксна

/

9.49%

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6,5% фиксна

8.72%

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4,70% фиксна во првите три
години,
5,28% (НРС + 4,00
процентни поени) од
четвртата година од
отплатата до целосната
отплата на кредитот

5.56%

5.20%

5.08%

5.05%

5.07%

5.09%

5.12%

5.14%

5.17%

5.23%

5.27%

8.56%

6.96%

6.41%

6.17%

6.07%

6.02%

6.00%

5.98%

5.96%

5.96%

5.96%

10.68%

9.05%

8.49%

8.20%

8.02%

7.90%

7.82%

7.76%

7.67%

7.55%

7.50%

8.56%

6.95%

6.40%

6.21%

6.18%

6.18%

6.21%

6.23%

6.29%

6.38%

6.43%

11.42%

9.77%

9.20%

8.91%

8.74%

8.62%

8.54%

8.48%

8.39%

8.27%

8.22%

900 ден. - провизија за обработка на
барање
0,25% мин. 6.000 ден. провизија за
одобрување
500 ден. - меница
Премија за полиса за ризико животно
осигурување*
1,900,000 ден.
900 ден. - провизија за обработка на
барање
2,00% мин. 6.000 ден. за кредити на износ
до 30.000,00 еур; 1,50% за кредити на износ 4,90% фиксна во првите три
години,
над 30.000,00 еур - провизија за
5,63% (НРС + 4,35
одобрување
процентни поени) од
четвртата година од
0,20% - провизија за администрирање
отплатата до целосната
1,900,000 ден.
отплата на кредитот
500 ден. - меница
900 ден. - провизија за обработка на
барање
2,00% мин. 6.000 ден. за кредити на износ
до 30.000,00 еур; 1,50% за кредити на износ
над 30.000,00 еур - провизија за
одобрување
0,20% - провизија за администрирање

Ненаменски хипотекарен кредит во денари
Неприматели на плата/пензија (II категорија) (пр:01.07.2021)
Ненаменски хипотекарен кредит во денари со девизна клаузула

1,900,000 ден.

500 ден. - меница

6,83% (НРС + 5,55
процентни поени)

900 ден. - провизија за обработка на
барање
ПРЕМИУМ СМАРТ (вработени во АД, финансиски институции и јавна
администрација-приматели на плата; приматели на пензија; вработени
во нотарска, извршителска, адвокатска канцеларија (нотар,
извршител, адвокат) приматели на платата; вработени во приватни
фирми (кои постојат минимум 3 години), со месечни примања над
15.000 денари (континуирано во последните 12 месеци),
класифицирани во А категорија (континуирано во последните 12
месеци), што се приматели на плата); Приматели на плата/пензија (I
категорија) (пр:01.01.2020)

40.000 еур

2,00% мин. 6.000 ден. за кредити на износ 4,90% фиксна во првите три
години,
до 30.000,00 еур; 1,50% за кредити на износ
6м ЕУРИБОР + 6,30
над 30.000,00 еур мин.6.000 ден. - провизија
процентни
поени, не пониска
за одобрување
од 6,30% од четвртата
година од отплатата до
0,20% - провизија за администрирање
целосната отплата на
кредитот
500 ден. - меница
900 ден. - провизија за обработка на
барање
2,00% мин. 6.000 ден. за кредити на износ
до 30.000,00 еур; 1,50% за кредити на износ
над 30.000,00 еур мин.6.000 ден. - провизија
за одобрување
0,20% - провизија за администрирање

Неприматели на плата/пензија (II категорија) (пр:01.01.2020)
Наменски кредити
Кредити за други намени во денари - по фактури

40.000 еур

500 ден. - меница

6м ЕУРИБОР + 7,50
процентни поени не пониска
од 7,50%

900 ден. - провизија за одобрување
0,20% - провизија за администрирање
Приматели/неприматели на плата/пензија (пр:01.07.2021)
СУПЕР Станбени кредити во денари со девизна клаузула

100,000 ден.

500 ден. - меница
0,25% мин. 6.000 ден. провизија за
одобрување

СУПЕР Станбени кредит 10 во денари со девизна клаузула
(со ризико животно осигурување)
Приматели на плата/пензија (I категорија) (пр:01.03.2021)
Промотивно до 31.01.2022 година

СУПЕР Станбени кредит 5 во денари со девизна клаузула
(без ризико животно осигурување)
Приматели на плата/пензија (I категорија) (пр:01.04.2020)

СУПЕР Станбени кредит 3 во денари со девизна клаузула
Неприматели на плата/пензија (II категорија)
(пр:01.04.2020)
Субвенциониран станбен кредит во денари со девизна клаузула

500 ден. - меница

40.000 еур.

40.000 еур.

40.000 еур.

Премија за полиса за ризико животно
осигурување*

9,25% променлива
(Референтна стапка за
пресметување на стапката
на казнена камата + 8
процентни поени)

13.01%

3,45% фиксна во првите
десет години
6м ЕУРИБОР + 5,50
процентни поени, не пониска
од 5,50% од единаесетата
година од отплатата до
целосната отплата на
кредитот

/

/

/

1,25% мин. 6.000 ден. за кредити на износ 2,85% фиксна во првите три
години
до 30.000,00 еур; 1,00% за кредити на износ
3,85% фиксна за четвртата
над 30.000,00 еур - провизија за
и петтата година
одобрување
6м ЕУРИБОР + 5,85
процентни поени, не пониска
0,20% - провизија за администрирање
од 5,85% од шестата година
од отплатата до целосната
500 ден. - меница
отплата на кредитот
1,25% мин. 6.000 ден. за кредити на износ 4,90% фиксна во првите три
години
до 30.000,00 еур; 1,00% за кредити на износ
6м ЕУРИБОР + 6,90
над 30.000,00 еур - провизија за
процентни поени, не пониска
одобрување
од 6,90%* од четвртата
година од отплатата до
0,20% - провизија за администрирање
целосната отплата на
кредитот
500 ден. - меница

11.52% 11.01%

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3.56%

3.76%

4.00%

/

/

/

/

/

/

/

4.31%

4.75%

5.01%

/

/

/

/

/

/

/

/

6.45%

6.66%

6.78%

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5.37%

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.20%

5.78%

5.09%

4.91%

4.66%

4.51%

/

/

/

/

/

/

900 ден. - провизија за обработка на
барање
2,90% во првите 3 години,
3,90% во четвртата и
1,25% мин. 6.000 ден. за кредити на износ
до 30.000,00 еур; 1,00% за кредити на износ петтата година, потоа 6м
ЕУРИБОР + 6,90 процентни
над 30.000,00 еур - провизија за
поени, не пониска од 6,90%
одобрување
Станбен кредит со субвенција дел од ануитет (пр:01.04.2020)

40.000 еур.

500 ден. - меница
900 ден. - провизија за обработка на
барање
6м ЕУРИБОР + 4,00
1,25% мин. 6.000 ден. за кредити на износ
до 30.000,00 еур; 1,00% за кредити на износ процентни поени, не пониска
од 4,00%
над 30.000,00 еур - провизија за
одобрување

Станбен кредит со субвенција дел од учество (пр:01.04.2020)
Ненаменски кредити обезбедени со депозит во денари
(пр:01.01.2021)

40.000 еур.
100,000 ден.

500 ден. - меница
0,50%
мин.1.500 ден.
/

Негативни салда по тековни сметки

/

Кредитни картички за приматели на плата/пензија во ТТК Банка;
вработени во банки и фин. институции кои се приматели/неприматели
на плата во ТТК Банка

/

Кредитни картички за неприматели на плата/пензија во ТТК Банка

/

/

/

2,5% фиксна над пасивната
Референтна стапка за
пресметување на стапката
на казнена камата + 8,00
процентни поени
Референтна стапка за
пресметување на стапката
на казнена камата + 7,25
процентни поени
Референтна стапка за
пресметување на стапката
на казнена камата + 7,75
процентни поени

Стапката на СВТ не е можно да се утврди

Стапката на СВТ не е можно да се утврди

Стапката на СВТ не е можно да се утврди

*Во годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ) се вклучува и трошокот за полиса за осигурување на живот во случај на смрт на корисници на кредит (ризико животно осигурување) издадена од Триглав Осигурување Живот АД Скопје, а висината на трошокот на полисата
е во зависност од тарифата на Триглав Осигурување Живот АД Скопје и индивидуалните параметри на кредитокорисникот. Во искажаниот пример за СВТ трошокот за полисата за ризико животно осигурување не е влезен во пресметката.

