интерно

Важност од 01 Септември 2016

ТАРИФНИК – ТРАНСАКЦИСКИ СМЕТКИ ВО ДЕНАРСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ
ОТВАРАЊЕ,ВОДЕЊЕ,ЗАТВАРАЊЕ НА СМЕТКИ И ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИЗВОДИ
Отварање на сметка
Отварање сметка на правни лица
Отварање сметка на физички лица
Отварање на online сметка на физички лица на адреса кај клиентот
Водење на сметки (месечно)
Правни лица






со долговен промет до 100.000,00 Мкд
со долговен промет од 100.001,00 до 300.000,00 МКД
со долговен промет од 300.001,00 до 500.000,00МКД
со долговен промет од 500.001,00 до 1.000.000,00МКД
со долговен промет над 1.000.001,00 МКД

Без надоместок
Без надоместок
300,00 МКД
100,00 Мкд
250,00 Мкд
250,00 Мкд
500,00 Мкд
1.000,00 Мкд

Индиректни учесници во МИПС
Физички лица
 сите типови на трансакциски сметки (освен сребрена)
Без надоместок
-со вкупен промет до 500,00 МКД
30 мкд
-со вкупен промет над 500,00 МКД
 сребрена трансакциска сметка на пензионери
Без надоместок
-со вкупен промет до 500,00 мкд
15 мкд
-со вкупен промет над 500,00 мкд
Изготвување на изводи
Правни лица
10,00 мкд по извод
Индиректни учесници во МИПС
10,00 мкд по извод
Физички лица
Без надоместок
Изготвување и достава на податоци од извод со фајл за
раскнижување
10,00 мкд по извод
Затварање на трансакциска сметка
Затварање на сметка на правно лице на барање на имателот
500,00 мкд од сметка
Затварање на сметка на правно лице врз основа на известување од
500,00 мкд од сметка
Централен регистар*
Затварање на сметка на физичко лице
Без надоместок
Затварање на сметка врз основа на судско решение
Без надоместок
*Доколку во моментот на затварање на сметката има помалку расположливи средства од
предвидената тарифа, Банката задолжува и наплаќа до висината на истите.
Отварање, водење и затварање на сметки и изготвување
на изводи за трансакциски сметки на физички и правни лица
и сметки на Lions клубови отворени за хуманитарни цели
Без надоместок

интерно

ГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ
Готовинска исплата од сметка на
Правни лица
Физички лица - шалтери на Банката
Физички лица - шалтери на Банката (пензионери и
технолошки вишок)
Наменски сметки за менувачко работење за
приливи реализирани од продадени девизни
средства на Банката
Физички лица – на шалтери на Банката исплата
откуп на млеко, тутун и субвенции
Готовинска уплата на сметка од
Правни лица
 до 11:30 часот
 по 11:30 часот
 за наменски с-ки за менувачко работење
 дневен промет преку Cash In банкомати

0,35% од износот мин.50,00 мкд
15,00 мкд
15,00 мкд
Без надоместок
50,00 мкд

Без надоместок
0,1% од износот на уплатата мин.30,00 мкд
Без надоместок
10,00мкД

Физички лица
5% од вредноста на кованите пари, мин.500
Уплата на ковани пари на трансакциски
мкд, мах.1.000,00 мкд
сметки на физички лица над 1.000,00 мкд:
- Клиенти кои имаат само трансакциска сметка
2% од вредноста на кованите пари, мин.100
во Банката
мкд, мах. 500,00 мкд
- Клиенти приматели на плата/ пензија/лично
банкарство или корисници на
депозитен/кредитен продукт
За уплати во готово од правни лица кои немаат
сметки во банката
0,6% од износот на уплатата мин.150,00 мкд
За уплати во готово од Јавни здравствени
установи
Без надоместок

до 11:30 часот
0,06% од износот на уплатата мин.20,00 мкд
 по 11:30 часот
За уплати во готово од физички лица кои немаат сметка во Банка
20,00 мкд
 уплати кон НЛБ Банка АД Скопје
30,00 мкд
 уплати кон сметки кои се водат во НЛБ Банка со 210
 Уплати во готово преку КИБС
40,00 мкд
o За трансакции до 5.000,00 мкд
120,00
мкд
o За трансакции над 5.000,00 мкд
200,00
мкд
 Уплати во готово преку МИПС
 уплати на режиски трошоци кон с-ки на правни лица со кои Банката
Без надоместок
има склучено посебен договор
Уплати и исплати во готово на/од трансакциски сметки на физички и
правни лица и сметки на Lions клубови отворени за хуманитарни цели
Без надоместок

интерно

БЕЗГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ
Физички лица
Хартиени налози

Трансакции извршени
преку МИПС
Трансакции извршени
преку МИПС кон
индиректен учесник
Трансакции преку
клиринг КИБС
 До 10 000,00
 Над 10 001,00
За трансакции преку
интерен клиринг
 До 10 000,00
 Над 10 001,00
 Кон НЛБ
Банка АД
Скопје
За трансакции на
правни лица за
исплата на плата и
други масовни
исплати од главна
сметка на
трансакциска сметка
на физички лица

Правни лица

Налози
преку ебанк

Налози преку
е-банк

Налози од
сметководствени
бироа

200,00 мкд

100,00мкд

255,00
мкд

110,00 мкд

90,00 мкд

80,00 мкд

50,00 мкд

80,00
мкд

80,00 мкд

90,00 мкд

30,00 мкд
40,00 мкд

15,00
мкд
15,00 мкд

36,00
мкд
46,00
мкд

15,00 мкд
20,00 мкд

13,00 мкд
20,00 мкд

20,00 мкд
25,00 мкд

9,00 мкд
9,00 мкд

23,00
мкд
31,00
мкд

7,00 мкд
11,00 мкд

3,00 мкд
13,00 мкд

Без надомест

1.

Хартиени
налози

Хартиени
налози
(плати од
минати
години)

7,00 мкд

Со магнетен медиум ,преку е-банк или со ПП53
2.
КИБС
Интерни
ПП53

4,00 мкд

За трансакции на индиректни учесници во МИПС
 Хартиен налог
 Налог преку е-банк
- до 14:00
- од 14:01 до 16:20
Повлекување на налог од КИБС по барање на
имателот на сметката
Безготовински
трансакции
од
сметката
и
безготовински уплати на шалтерите на Банката,
преку електронско банкарство и e-commerce
насочени спрема трансакциски сметки на физички и
правни лица и сметки на Lions клубови отворени за
хуманитарни цели
Провизија за повлекување на средства од револвинг
кредит за правни лица
Провизија мобилно банкарство за физички лица
 Интерен клиринг
 КИБС

16,00

ПП53
маг.мед.

16,00

МИПС
Ебанк

ПП53

Е-банк

12,00

80,00

55,00

80,00 мкд
60,00 мкд
80,00 мкд
100,00 мкд од налог

Без надоместок
90,00 мкд за секое повлекување
9,00мкд
15,00мкд

интерно

ТРАЈНИ НАЛОЗИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
Трајни налози – за режиски трошоци од сметки на физички
лица кон сметки на правни лица со кои Банката има склучено
посебен Договор
Наплата на трајни налози за вода и смет за ЈП Водовод и
канализација Скопје
Траен налог – пренос во рамки на свои сметки во НЛБ Банка
АД
Траен налог – пренос на сметки на НЛБ Банка АД (рата за
кредит, обврски по картички)

Без надоместок
10 мкд за извршена наплата
Без надоместок
Без надоместок

Траен налог – пренос на туѓи сметки во НЛБ Банка АД

5,00 мкд

Траен налог - за пренос на сметка на ОДПФ Пензија плус

5,00 мкд

Траен налог - пренос на сметки во други банки

10,00 мкд

ДРУГИ РАБОТИ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ
Извршување на судски одлуки ,извршни решенија и налог за
извршување од извршител и задолжница
За правни лица :
 извршување на решенија за присилна наплата и
задолжница
 по блокада и деблокада на сметка
 делумно извршување на решение за присилна наплата
( секоја делумна наплата)
 по каматна листа
За физички лица :
 извршување на решенија за присилна наплата
 извршување на решенија за присилна наплата за
радиодифузна такса
 по блокада и деблокада на сметка
 делумно извршување на решение за присилна наплата
( секоја делумна наплата)
 по каматна листа
Издавање и изработка на:
 Разни потврди , заверки на податоци и движење на
сметка-картица (*цена од потврда или заверка)
 Препис на изводи (*цена од припис)
 Препис на документи (*цена од страна)
 Изготвување на извештај на податоци од присилна
наплата по барање согласно позитивни законски
прописи
 издавање извештај/потврда по барање на нотар за
водење наследна постапка
Изработка на извештај за солвентност
 По извештај
 за секој втор или трет примерок

1.200,00 мкд
500,00 мкд
50,00 мкд
50,00 мкд
1.000,00 мкд
500,00 мкд
400,00 мкд
50,00 мкд
50,00 мкд

200,00 мкд
30,00 мкд
50,00 мкд
500,00 мкд
500,00 мкд

200,00 мкд
50,00 мкд
100,00 мкд од главница

интерно

Изработка на пресметка на камата по барање на клиентот
За повторно издавање на картици – овластување за
поднесување на налози за плаќање и картица –
овластување за подигање на изводи
o по поединечна картица
Достава на податоци до УЈП по основ на периодични извештаи
од денарски трансакциски сметки и девизни сметки:
 за денарски сметки
мкд
 за девизни сметки
мкд
(мах. 300 мкд по поединечен даночен обврзник)

100,00 мкд

200,00
100,00

Изготвување на информација за ТРС (на барање на даночни
извршители )





цена за барање (*за една ТРС)
за секоја дополнителна информација доставена во
хартиена форма
за секоја дополнителна информација доставена во
електронска форма

200,00 мкд
10,00 мкд
1,00 мкд

Спроведување на задолжница

Поднесување на задолжница за наплата
(надоместокот за поднесување се наплаќа од
мкд
доверителот, подносител на задолжницата)
 Повлекување на задолжница од страна на
доверителот (надоместокот за повлекување се
мкд
наплаќа од доверителот)

Извршување на други работи на платен промет во земјата
трансакциски сметки на физички и правни лица и сметки на
Lions клубови отворени за хуманитарни цели
надоместок

400,00

200,00

Без

НЛБ Банка АД Скопје

