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НЛБ Банка АД Скопје

(со важност од 1.1.2022 година)
Скопје, 1.1.2022
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ДЕЛ 1. ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИ НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
1. КРЕДИТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА
1.1. ПРОВИЗИЈА ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ
1.1.1. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ
1.1.1.1
1.1.1.2

Факторинг за домашни компании со и без
право на регрес
Краткорочен/револвинг кредит со 100%
депозит – Retail

0,1% еднократно, мин.6.000 МКД
0,5 еднократно, мин. 3.000 МКД

Краткорочен/револвинг денарски кредит –
Retail
Краткорочен кредит за мали и средни
претпријатија – денарски, денарски со
девизна клаузула и девизен кредит

Без провизија за рефининсирање на
изложеност од друга Банка кај клиенти со
ББ до ААА бонитетна класификација

Краткорочен денарски кредит Пакет 30

1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5

1.1.1.6

Кредит за дозволено пречекорување на
сметка overdraft Пакет 30
Кредит обезбеден со банкарска гаранција
Краткорочен денарски кредит 6+6
Краткорочен денарски/револвинг кредит
Макам транс -Retail
Кредит за дозволено пречекорување на
сметка overdraft Макам транс - Retail
Кредит за дозволено пречекорување на
сметка overdraft

0,5% еднократно, мин.5.000 МКД
0,75% еднократно, мин.3.000 МКД
0,75% еднократно, макс.100.000 МКД

0,75% еднократно, мин.5.000 МКД

Промотивен Overdraft за МСП и големи
претпријатија

1.1.1.7

1.1.1.8
1.1.1.9
1.1.1.10

1.1.1.11
1.1.1.12
1.1.1.13

Промотивен Overdraft за микро и мали
претпријатија
Масовен overdraft – Retail
Кредит за дозволено пречекорување на
сметка overdraft Пакет Иноватор
Ликвидо кредит
Краткорочен НЛБ iStyle и E-shop кредит
Краткорочен денарски кредит /денарска
клаузула/девизен кредит
Краткорочен/револвинг денарски/девизен
кредит со 100% депозит
Краткорочен кредит за нето-извозници/
денарски и девизен
Кредит за дозволено пречекорување на
сметка overdraft Пакет Start up30
Кредит за дозволено пречекорување на
сметка overdraft Пакет Start up60

1.1.2

ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

1.1.2.1

Долгорочен кредит за деловен простор

1.1.2.2

Долгорочен Авто-бизнис кредит

1.1.2.3
1.1.2.4

Долгорочен Бизнис-плус денарски кредит
Долгорочен кредит за микро и мали
бизниси

0,75% еднократно, мин.5.000 МКД;
без провизија за одобрување за првата
година
2% еднократно, мин. 1.000 МКД
2% еднократно, мин. 2.000 МКД
0,3%-0,75% еднократно,мин 5000 мкд
0,2%-0,5% еднократно,мин 5000 мкд
0,4%-0,5% еднократно,мин 5000 мкд
900 МКД еднократно годишно

1% еднократно, мин.6.000 МКД,
макс.90.000 МКД
1% еднократно, мин.6.000 МКД,
макс.25.000 МКД
1,25% еднократно,мин.5.000 МКД
1,5% еднократно, мин.5.000 МКД ( за Агро
бизнис кредит мин.3.000 МКД )
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1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.2.8

1.1.2.9

1.1.2.10
1.1.2.11

1.1.2.12

1.1.2.13

1.1.2.14
1.1.2.15

1.1.2.16

1.1.2.17

Долгорочен наменски кредит за набавка
на опрема
Долгорочен Брз бизнис кредит
Агро-бизнис кредит
Долгорочен О2 револвинг Лимит – 24
месеци-retail
Долгорочен О2 револвинг Лимит – 24
месеци-corporate
Долгорочен О2 револвинг Лимит – 36
месеци
Долгорочен кредит - Пакет 30

(Долгорочен кредит за микро и мали
бизниси за преземање од друга банка 0,5%
еднократно, мин. 2.500 МКД )

Долгорочен кредит мали и средни
претпријатија за инвестиции и трајни
обртни средства денарски со девизна
клаузула и девизен-retail
Долгорочен денарски кредит за мали и
средни претпријатија за инвестиции и
трајни обртни средства-retail

Без провизија за рефининсирање на
изложеност од друга Банка

Долгорочен кредит денарски/девизен со
100% депозит
Долгорочен кредит за мали и средни
претпријатија за инвестиции-corporate
Долгорочен 5+ бизнис кредит-corporate
Долгорочен 5+ бизнис кредит-retail
Долгорочни кредити за транспортни
претпријатија Макам транс - Retail
Долгорочен кредит МРФП – кредитна
линија
Долгорочен кредит ЗКДФ – кредитна
линија
Долгорочни кредити – жени во бизнисот
–Corporate
Долгорочен денарски кредит за
инвестиции и во основни и обртни
средства – Retail
Долгорочен денарски кредит мали и
средни претпријатија за трајни обртни
средства-corporate
Долгорочен кредит за набавка на возилоcorporate

0,5% еднократно,мин.5.000 МКД

Долгорочен кредит МБПР ЕИБ V'
инвестициски и трајни обртни средства
Долгорочен кредит од сопствени средства
на банката/денарски/девизна
клаузула/девизни кредити-corporate
Долгорочен кредит за инвестициски
вложувања, основни средства,
превземање од други банки и останати
долгорочни намени со фиксна каматна
стапка
Долгорочен НЛБ iStyle и E-shop кредит
Долгорочен денарски бизнис кредит-retail

0,5%-1% еднократно,мин 5000 мкд

Долгорочен денарски кредит за
инвестициски проекти – за фотонапонски
централи
Долгорочен денарски кредит за набавка
на опрема од СИНПЕКС

0,4%-0,75% еднократно, мин 5.000 МКС,
макс 120.000 МКД

0,8% еднократно, мин.5.000 МКД
0,8% еднократно, мин.3.000 МКД
1,2% еднократно, мин. 5.000 МКД
0,5% еднократно, мин.3.000 МКД

0,5% еднократно;без провизија за
преземање од друга банка
1,5% еднократна провизија

0,75% еднократно, мин.5.000 МКД

2% еднократно, мин. 2.000 МКД
0,5% еднократно, мин.3.000 МКД
Без провизија за рефинансирање

7,0% еднократно – плаќа Синпекс
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1.1.2.18
1.1.2.19

РБСМ-ЕИБ- Инвестициски кредити за
МСП и Mid-cap -2 до 12 год со грејс
РБСМ-ЕИБ- Трајни обртни средства за
МСП и Mid- cap- 2 до 3 год. со грејс

0,3% - 0,6% еднократно пред користење
0,3% - 0,6% еднократно пред користење

1.2.

ПРОВИЗИЈА ЗА ВОДЕЊЕ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

1.2.1

Долгорочен кредит – жени во бизнисот
Долгорочен кредит за мали и средни
претпријатија за инвестиции
Долгорочен кредит за мали и средни
претпријатија за трајни обртни средства
Долгорочен 5+ бизнис кредит
Долгорочен кредит од сопствени средства
на банката/денарски/девизна
клаузула/девизни кредити-corporate
Долгорочен кредит МРФП – кредитна
линија
Долгорочен кредит ЗКДФ – кредитна
линија
Долгорочен кредит за деловен простор
Долгорочен Бизнис-плус денарски кредит
Долгорочен кредит за микро и мали
бизниси
Долгорочен наменски кредит за набавка
на опрема
Долгорочен Брз-бизнис кредит
Долгорочен денарски кредит мали и
средни претпријатија
Долгорочен кредит - Пакет 30
Долгорочни кредити за транспортни
претпријатија Макам транс – Retail
Долгорочен денарски кредит за
инвестициски проекти – за фотонапонски
централи
Долгорочен Авто-бизнис кредит
Долгорочен О2 револвинг Лимит – 24
месеци
Долгорочен О2 револвинг Лимит – 36
месеци
Долгорочен кредит за набавка на возилacorporate
Долгорочен кредит денарски/девизен со
100% депозит
Долгорочен НЛБ iStyle и E-shop кредит
Долгорочен кредит за инвестициски
вложувања, основни средства,
превземање од други банки и останати
долгорочни намени со фиксна каматна
стапка
Долгорочен денарски кредитн за набавка
на опрема од СИНПЕКС

1.2.2

1.2.3

1.2.4

0,25% годишно на преостанатиот дел од
кредитот

Без провизија за водење

0,2% годишно

Без провизија за водење

1.3
1.3.1

ПРОВИЗИЈА ЗА ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

1.3.1.1

Краткорочни кредити одобрени пред
датум 28.09.2016 година
Краткорочни кредити одобрени после
датум 28.09.2016 година

1.3.1.2

1.3.2

ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

1.3.2.1

Долгорочен кредит за набавка на возилa
'-corporate
Долгорочен Авто-бизнис кредит
Долгорочен кредит за набавка на
половни возила со залог на возило во
ЕУР

Согласно договор
3% еднократно со средства од друга банка

Без провизија за предвремена целосна
отплата
3% еднократно со средства од друга банка
При делумна отплата
За уплата поголема од 10% од
неотплатениот дел:Без провизија
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1.3.2.2

1.3.2.3

1.3.2.4

1.3.2.5
1.3.2.6

1.3.2.7

1.3.2.8

1.3.2.9

1.3.2.10
1.3.2.11

Долгорочен кредит за мали и средни
претпријатија за трајни обртни средства
Долгорочен 5+ бизнис кредит
Долгорочен кредит за деловен простор
Долгорочен кредит за микро и мали
бизниси
Долгорочен денарски кредит мали и
средни претпријатија
Долгорочен денарски кредит за
инвестиции и во основни и обртни
средства - Retail
Долгорочен наменски кредит за набавка
на опрема
Долгорочни кредити за транспортни
претпријатија Макам транс - Retail
Долгорочен Бизнис-плус денарски
кредит
Долгорочен Брз-бизнис кредит
Долгорочен кредит - Пакет 30
Долгорочен кредит ЗКДФ – кредитна
линија
Долгорочен НЛБ iStyle и E-shop кредит
Долгорочен кредит со 100% депозит
Краткорочен кредит - Пакет 30
Долгорочен кредит – жени во бизнисот
Долгорочен кредит МБПР ЕИБ V
Рамковен револвинг лимит

Долгорочни кредити од сопствени
средства на банката после датум
28.09.2016 година
Кредити на индивидуални земјоделци и
правни лица кои се бават со
земјоделска дејност (примарно
производство)
Кредити на индивидуални земјоделци и
правни лица кои се бават со
земјоделска дејност (примарно
производство), одобрени од 01.09.2009
година
РБСМ-ЕИБ- Инвестициски кредити за
МСП и Mid-cap
РБСМ-ЕИБ- Трајни обртни средства за
МСП и Mid- cap

За уплата помала од 10% од неотплатениот
дел: 4.000 МКД
Без провизија за предвремена целосна
отплата
0,25% за делумна предвремена отплата од
остатокот на кредитот за кој се менува
динамика на отплата ( мин.2.500 МКД,
макс.25.000 МКД)

Без провизија за предвремена целосна
отплата
3% еднократно со средства од друга банка
Без провизија

3% на предвреме отплатениот износ
3% еднократно, макс 600.000 МКД ( само во
случај кога предвременото раскинување има
за цел префрлување на изложеност во друга
банка )
3% еднократно од износот кој предвремено
се затвора, со средства од друга
Банка/Доверител
0.5% надомест на предвремено отплатениот
дел од кредитот
при целосна отплата: 2.000,00 МКД при
делумна отплата :
‐за уплата поголема од 5% од неотплатениот
дел - 2.000,00 МКД,
‐за уплата помала од 5% од неотплатениот
дел - 4.000,00 МКД
3% на предвреме отплатениот износ
3% на предвреме отплатениот износ

1.4

ПРОМЕНА НА РОК И ДИНАМИКА НА ОТПЛАТА

1.4.1

Пролонгација на
краткорочни/долгорочни кредити од
сопствени средства на Банката
Пролонгација на кредити од кредитни
линии
Измена на динамика на отплата по
амортизационен план за
краткорочни/долгорочни кредити

1.4.2
1.4.3

1.5

ОСТАНАТИ ПРОВИЗИИ

1.5.1

Измена на обезбедување и услови за
рамковен револвинг лимит
Измена на обезбедување за сите други
видови кредитна изложеност

0,5% еднократно на пролонгираниот износ,
мин. 2.500 МКД, макс. 75.000 МКД
До 0,5% еднократно согласно услови од
кредитна линија
0,5% еднократно од износот за кој се менува
динамика на отплата износ, мин. 2.500 МКД,
макс. 50.000 МКД
1% еднократно на износот на рамковен
револвинг лимит/други кредитни
изложености, макс. 5.000 МКД ( освен
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доколку измената се однесува на
дополнување на обезбедување )

1.5.2

АПЛИКАЦИЈА ЗА КРЕДИТ

1.5.2.1
1.5.2.2

Брз-бизнис кредит
Ликвидо кредит

1.5.3

ТРОШОЦИ ЗА ПРОЦЕНКА

1.5.3.1
1.5.3.2
1.5.3.3

Долгорочен кредит за деловен простор
Провизија за проценка на недвижност
Провизија за проценка на рачна залога

1.5.4

СОГЛАСНОСТИ

1.5.4.1

Изјава за согласности за делумно
ослободување на хипотека/залог,
целосно предвремено ослободување на
хипотека/залог, хипотека/залог од
нареден ред
Изјава за согласности за легализација,
закуп, купопродажба и сл.,
согласности/потврди за надворешни
институции

1.5.4.2

600 МКД
200 МКД
2.000 МКД
2.000 МКД
4.000 МКД

1.500 МКД од изјава

500 МКД од согласност/потврда

1.6

ПАКЕТИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

1.6.1

Пакет за нето извозници за МПС (со максимум девизни деловни приливи до 15
мил ЕУР
Вид на услуга
Поволности
Девизни приливи
Без провизија
Откуп на девизи
Среден курс на НБРМ за откуп на ЕУР
Девизни ностро дознаки -NLB групација
5 еур за дознака (SHA плаќање)
(за дознаки преку електронско
банкарство)
Девизни ностро дознаки-останати
До 10.000 еур- фиксно 12 еур
(за дознаки преку електронско
Од 10.000-50.000 еур-фиксно 25 еур
банкарство)
Над 50.000 еур-фиксно 50 еур
Лимит на трансакциска сметка (overdraft) Без провизија за одобрување
на износ од 5% од просечни месечни
приливи на денарска сметка од
последните 6 месеци
Краткорочен денарски револвинг кредит
3,9 % годишно со 0,5% провизија за
за извозни аранжмани
одобрување
Mastercard Business дебитната картичка
Без трошок за апликација и чланарина за
Visa Business револвинг картичкa –
првата година
основна и дополнителни картички
Издавање на гаранции и акредитиви
0,08% месечно, мин 500 мкд
Пакет на услуги за компании корисници на ИПАРД поддршка
Вид на услуга
Поволности
Кредит за премостување до исплата на
Kамата -3,5%-5,5% годишно фиксна
средства за поврат од ИПАРД-макс 24
Провизија за одобрување -0,5% еднократно
месеци
Кредит за финансирање на ДДВ
Kамата -3,5%-5,5% годишно фиксна
Провизија за одобрување -0,75%
еднократно
Долгорочен кредит –макс 72 месеци
Kамата -3,1%-5% годишно (променлива
како збир од НРКС + фиксен додаток)
Провизија за одобрување : 0,3%0,75%еднократно, мин 5.000,00 мкд, макс
200.000,00 мкд
Провизија за водење: 0,25% годишно
Лимит на трансакциска сметка (overdraft) Без провизија за одобрување
Master
Без трошок за апликација и чланарина за
card Business дебитната картичка
првата година
Visa Business револвинг картичкa –
основна и дополнителни картички
Повластени провизии за девизни
0,08% од износот,
дознаки при плаќање на фактури за
макс 200 еур

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
1.6.2
1.

2.

3.

4.
5.

6.
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1.6.3
1.
2.
3.
4.

1.6.4
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

1.6.5
1.

2.
3.

1.6.6
1.

набавка на основни средства вклучени
во проектот за ИПАРД
Пакет за компании инвеститори во фотонапонски централи
Вид на услуга
Поволности
Долгорочен кредит – макс 120 месеци
Kамата -3,2%-4,5% годишно (како збир од
НРКС + фиксен додаток)
Лимит на трансакциска сметка (overdraft) Без провизија за одобрување за првата
година
Повластена провизија за денарски
0,1% месечно мин 1.500 МКД
гаранции
Mastercard Business дебитната картичка
Без трошок за апликација и чланарина за
Visa Business револвинг картичка –
првата година
основна и дополнителни картички
Пакет иноватор
Вид на услуга
Поволности
Основна ТРС
Без провизија за отворање
Наменска ТРС
300 МКД еднократно
Mastercard Business дебитната картичка
Без чланарина за првата година на
Mastercard Business кредитна картичка
користење
без лимит
Visa Business револвинг картичка –
основна и дополнителни картички
Про – клик мини
Бесплатно за првите 6 месеци на
користење
Овердрафт
Камата - 7,9% фиксна годишна каматна
стапка
Провизија за одобрување - без провизија за
одобрување за првата година на
користење, секоја наредна година 0,75%
еднократно, минимум 5,000.00 мкд
Краткорочен денарски кредит
Камата - 4,9% фиксна годишна каматна
стапка
Провизија за одобрување – 0,5%
еднократно , минимум 5.000 МКД
Долгорочен денарски инвестициски
Камата - 4,13% - 5,28% (НРКС + 2,2% кредит
3,35%)
Провизија за одобрување – 0,5%
еднократно, минимум 3.000 МКД
Пакет за Start up30 и Start up60
Вид на услуга
Поволности
Mastercard Business дебитната картичка
Без чланарина за првата година на
Mastercard Business кредитна картичка
користење
без лимит
Visa Business револвинг картичка –
основна и дополнителни картички
Про – клик мини
Бесплатно за првите 6 месеци на
користење
Овердрафт
Каматна стапка – 9,9% фиксна каматна
стапка
Провизија за одобрување – 900 МКД
еднократна провизија за одобрување
Овердрафт
Пакет Start up30 на износ од 30.000 МКД
Пакет Start up60 на износ од 60.000 МКД
Пакет за компании закупци во East Gate Mall
Вид на услуга
Поволности
-Без манипулативен трошок; 0.75%
еднократно, мин.5.000,00мкд за обнова за
Лимит на трансакциска сметка (overdraft) секоја наредна година
- Каматна стапка за мали,средни и големи
претпријатија 4,90%
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2.

Денарски платежни гаранции и девизни
гаранции во ЕУР

3.
4.
5.

Девизни приливи
Девизни одливи (плаќања во странство)
Mastercard Business дебитната картичка

- Каматна стапка за микро и мали
претпријатија 6,90%
• Гаранција до 1.200.000,00мкд (20.000,00
ЕУР) - 600,00мкд месечна провизија
• Гаранција од 1.200.001,00мкд (20.000,00
ЕУР) до 3.000.000,00мкд (50.000,00 ЕУР)1000,00мкд месечна провизија
• Гаранција од 3.000.001,00мкд (50.000,00
ЕУР) до 6.000.000,00мкд (100.000,00 ЕУР) 2.000,00мкд месечна провизија
Без провизија за девизни приливи
0,08% од износот на дознаката
Без трошок за апликација и членарина за
првата година

Visa Business револвинг картичкa –
основна и дополнителни картички

1.7

ПРОМОТИВНИ КАМПАЊИ ЗА КРЕДИТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА
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2. ДОКУМЕНТАРНО РАБОТЕЊЕ НА ПРАВНИ ЛИЦА
2.1. ГАРАНЦИИ ( денарски, со девизна клаузула, девизни )
2.1.1. НОСТРО ГАРАНЦИИ

2.1.1.9

Гаранција обезбедена со парично
покритие и/или банкарска гаранција
а) на износ до 100.000 МКД
б) на износ од 100.001-200.000 МКД
в) на износ од 200.001 МКД
Гаранција обезбедена со рамковен
револвинг лимит и/или хипотека/рачна
залога
Гаранција обезбедена со меници и/или
рамка со меница
Пренос на гаранција
Измена на условите на гаранцијата/
контра - гаранцијата или условите на
изложеноста
Изработка на работен текст на
гаранција/контра-гаранцијаи/или
пoвлекување на барањето откако е
одобрено издавање гаранција/контрагаранција (се наплаќа само доколку не
дојде до издавање на инструментот од
која било причина)
Издавање на Контра – гаранција, без
ангажирање средства на Банката:
-Контра-гаранција обезбедена со парично
покритие од клиент,
-Контра-гаранција обезбедена со рамковен
револвинг лимит и/или хипотека/рачна
залога,
-Контра-гаранција обезбедена со меници
и/или рамка со меница
(* во ставките не се вклучени провизиите
на другите банки)
Издавање на Контра – гаранција со
ангажирање средства на банката
Препис за изгубена гаранција

2.1.2

ЛОРО ГАРАНЦИИ

2.1.2.1

Нотификација на гаранција до клиентот

0,1% еднократно, мин.1.500 МКД

2.1.2.2

Проследување документи за наплата

2.1.2.3
2.1.2.4

Нотификација на измена по гаранцијата
Проследување на порака/информација на
барање на клиентот
Анализа и/или изработка на работен текст
на гаранција/контра-гаранција (се наплаќа
само ако инструментот не се реализира
преку Банката)
Проследување гаранција издадена од
друга банка, кон трета

0,15%, мин.1.500 МКД по сет, плус
стварни трошоци
1.600 МКД
300 МКД

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5

2.1.1.6

2.1.1.7

2.1.1.8

2.1.2.5

2.1.2.6

1.200 МКД еднократно
1.800 МКД еднократно
0,1% месечно, мин.500 МКД
0,2% месечно, мин. 500 МКД
0,3% месечно, мин. 500 МКД
1.500 МКД еднократно
1.600 МКД еднократно
1.000 МКД еднократно

0,1% месечно, мин. 5.000 МКД
0,3% месечно , мин 5.000 МКД
0,4% месечно, мин 5.000 МКД

Според одлука на надлежен орган
1.000 МКД еднократно

1.000 МКД

1.800 МКД

2.2. АКРЕДИТИВИ
2.2.1. НОСТРО АКРЕДИТИВИ
2.2.1.1
2.2.1.2

2.2.1.3

Акредитив обезбеден со парично покритие
Акредитив обезбеден со рамковен
револвинг лимит и/или хипотека/рачна
залога
Акредитив обезбеден со меници и/или
рамка со меница

0,1% месечно мин. 500 МКД
0,2% месечно мин. 500 МКД
0,3% месечно мин. 500 МКД
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2.2.1.4

2.2.1.5

2.2.1.6
2.2.1.7

2.2.1.8
2.2.1.9

Обезбедување конфирмација од друга
банка без ангажирање средства на
банката (во ставките не се вклучени
провизиите на другите банки)
-за акредитив со парично покритие
-за акредитив со кое било непарично
покритие
Обезбедување конфирмација од друга
банка со ангажирање на средства на
банката(во ставките не се вклучени
провизиите на другите банки)
-за акредитив со парично покритие
-за акредитив со било коенепарично
покритие
Измена на условите на акредитивот и/или
изложеноста
Измена на условите на акредитивот
доколку се наплаќа од страна на
корисникот (странско правно лице) на
акредитивот
Враќање на документи
Изработка на работен текст на акредитив
и/или пoвлекување на барањето откако е
одобрено издавање акредитив (се наплаќа
само ако не дојде до издавање на
инструментот од која било причина)

Без надомест
0,1% месечно мин. 5.000,00 МКД

Според одлука на надлежен орган
Според одлука на надлежен орган
1.600 МКД
2.500 МКД по среден курс на НБРМ на
денот на измената
1.000 МКД плус стварни трошоци
1.000 МКД

2.2.2

ЛОРО АКРЕДИТИВИ

2.2.2.1

Нотификација на лоро акредитив

0,1% еднократно,мин.1.500 МКД

2.2.2.2

Пренос на лоро акредитив

0,2% еднократно, мин.1.500 МКД

2.2.2.3

Нотификација на измена по лоро
акредитив
Преземање и проследување документи за
наплата на лоро акредитив
Проследување на порака/информација на
барање на клиентот
Проследување акредитив издаден од
друга банка, кон трета
Анализа и/или изработка на работен текст
на акредитив (се наплаќа само ако
инструментот не се реализира преку
Банката)

1.600 МКД

2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6
2.2.2.7

0,15%, мин.1 500 МКД по
сет плус стварни трошоци
300 МКД
1.800 МКД еднократно
1.000 МКД

2.3. ДОКУМЕНТАРНИ ИНКАСО НАПЛАТИ
2.3.1. НОСТРО ИНКАСО
2.3.1.2

Прием на инструкции и проследување
документи на наплата по ностро инкасо
Измена на ностро инкасо инструкции

2.3.2

ЛОРО ИНКАСО

2.3.2.1

Нотификација на лоро инкасо инструкции

0,1% еднократно мин. 1.500 МКД

2.3.2.2

Врачување документи без плаќање

1.000 МКД еднократно

2.3.2.3

Враќање на документи

2.3.2.4

Обезбедување меничен акцепт

1.000 МКД еднократно плус стварни
трошоци
1.000 МКД еднократно

2.3.2.5

Протестирање на меница

2.3.2.6

Нотификација на измена на лоро инкасо
инструкции
Авал на меница

2.3.1.1

2.3.2.7

0,1%, мин. 1.500 МКД зголемен за
износот на ДДВ
1.600 МКД зголемен за износот на ДДВ

3.000 МКД плус нотарските трошоци,ако
не се наплатат од испраќачот на инкасото
1.600 МКД
Согласно одлука на надлежен орган
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2.3.2.8

Проследување на порака/информација на
барање на клиентот

на Банката
300 МКД

2.4. ОСТАНАТИ ПРОВИЗИИ ПО ДОКУМЕНТАРНО РАБОТЕЊЕ
2.4.1

Проследување на акредитив преку SWIFT
системот

500 МКД еднократно

Проследување на гаранција преку SWIFT
700 МКД еднократно
системот
Ностро документарни инструменти:Провизијата за ностро документарни инструменти се наплатува
пред издавањето. Кај ностро девизните документарни инструменти истата се пресметува по средниот
курс на НБРМ која важи на денот на издавањето.За секој следен пресметковен период се пресметува
и се наплатува провизија по среден курс на НБРМ што важи на првиот работен ден од периодот.
Провизиите и трошоците на други банки и субјекти паѓаат на товар на клиентот, ако станува збор за
таков случај
2.4.2

Лоро документарни инструменти:Клиентот се задолжува за провизијата за проследување на
инструментот пред нотификацијата. Кај девизните инструменти истата се пресметува по средниот курс
на НБРМ која важи на денот на пресметката. Комитентот треба да ја надомести иницијалната провизија
пред нотификација на инструментот. Секоја следна провизија и/или надомест, комитентот ги измирува
веднаш по известување испратено од страна на Банката. Провизиите и трошоците на други банки и
субјекти паѓаат на товар на клиентот, ако станува збор за таков случај
** При плаќање/прилив се применуваат останатите ставки од тарифата применливи за девизен пазар и
платен промет во земјата/странство.
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3. ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА ПРАВНИ ЛИЦА
3.1 ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ – ПРАВНИ ЛИЦА РЕЗИДЕНТИ
3.1.1
НОСТРО ДОЗНАКИ И ЧЕКОВИ
3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.1.5
3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1.8

3.1.1.9

По налог на домашни правни лица (во девизи)
до 500.000 еур
0,3% мин. 500 МКД
над 500.000 еур
0,15%
По налог на домашни правни лица (во денари)
до 100.000 МКД
без надомест
од 100.000 МКД до 30.000.000 МКД
0,3% мин. 500 МКД
над 30.000.000 МКД
0,15%
Ностро-дознаки со назнака BEN или
SHA по налог на домашни правни
Макс. 46.100 МКД (750 ЕУР)
лица кон банки-членки на НЛБ
групацијата
Надомест за извршување на ностродознаки меѓу клиенти на НЛБ Банка,
НЛБ Банка Сх.а. Приштина, НЛБ
310 МКД по налог за SHA плаќање
Банка АД Белград , НЛБ Банка АД
Бања Лука, НЛБ Банка АД
310 МКД +310 МКД за OUR плаќање
Подгорица, НЛБ Банка ДД Сараево и
НЛБ дд Љубљана преку девизен ебанк
Измена и дополнување на
500 МКД
инструкции
Свифт-трошоци
300 МКД по налог
Ностро-дознаки со назнака странски
0,1% мин. 600 МКД, макс. 6.000 МКД
трошоци на товар на налогодавачот
Ностро-дознака со изоставен или
погрешен ИБАН кон земји со
600 МКД
воведен ИБАН стандард
Девизни одливи за транспортери
0,15% мин. 500 МКД
членки на МАКАМ Транс

3.1.2

ЛОРО ДОЗНАКИ

3.1.2.1

Домашни правни лица
девизи
денари
Домашни правни лица кои
реализирале вкупен прилив над
3.000.000 ЕУР во последните 360
дена
девизи
денари
Лоро-дознаки со назнака BEN или
SHA во корист на домашни правни
лица од банки-членки на НЛБ
Групацијата
Надомест за извршување на лородознаки меѓу клиенти на НЛБ Банка,
НЛБ Банка Сх.а. Приштина, НЛБ
Банка АД Белград , НЛБ Банка АД
Бања Лука, НЛБ Банка АД
Подгорица, НЛБ Банка ДД Сараево и
НЛБ дд Љубљана
Во случај кога лоро-дознаката е со
назнака ОУР за трошоците, а
странската банка има воведено
максимален износ се наплаќа:
Во случај кога лоро-дознаката е од
банки-членки на НЛБ Групацијата, а
е со назнака ОУР за трошоците се
наплаќа:

3.1.2.2

3.1.2.3

3.1.2.4

3.1.2.5

3.1.2.6

0,12% мин.500 МКД
50 МКД по прилив

0,1% мин. 500 МКД
50 МКД по прилив
Макс. 46.100 МКД (750 ЕУР)

310 МКД по налог за SHA/BEN плаќања

разликата помеѓу висината на надоместокот
предвиден со Тарифата и износот добиен од
странската банка на име надомест
макс. 100 ЕУР од странската банка
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3.1.2.7

3.1.2.8

3.1.2.9

3.1.2.10

3.1.2.11

3.1.2.12

Преку друга деловна банка во
Надомест на НЛБ Банка согласно Тарифата
земјата (НЛБ Банка е исплатна
плус провизијата на приливната банка
банка)
Лоро-дознака со BEN или SHA по
налог на странски кореспондентни
банки за крајни корисници во друга
300 МКД за лоро-дознаки до 50.000 ЕУР
деловна банка во земјата (НЛБ
600 МКД за лоро-дознаки над 50.000 ЕУР
Банка е приливна банка).
Надоместот се плаќа од деловната
банка
Лоро-дознаки со назнака OUR по
600 МКД (10 ЕУР) за лоро-дознаки до 50.000
налог на странски коресподентни
ЕУР
банки за крајни корисници во друга
1.000 МКД (15 ЕУР)за лоро-дознаки над 50.000
деловна банка во земјата (НЛБ
ЕУР
Банка е приливна банка).
Условени дознаки
ностро-дознака
0,5% мин. 500 МКД
лоро-дознака
0,2% мин. 500 МКД
Пренос на девизни средства од
депозитна сметка на правно лице во
НЛБ Банка на депозитна сметка на
0,1% мин. 500 МКД
правно лице во друга деловна банка
во земјата
За преносот се наплаќаат свифт300 МКД по налог
трошоци
Девизни прилив за транспортери
без надомест
членки на МАКАМ Транс
Провизиите се наплаќаат однапред од налогодавачот во денарска противредност
Доколку износот на минималната провизија кај лоро-приливите (по основ на чекови или
дознаки) надминува 10% од износот на приливот, НЛБ Банка не наплатува провизија
(важи само за лоро-приливи во девизи)

3.1.3

ОТКУП, УПЛАТА И ИСПЛАТА НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ И
ДЕНАРИ

3.1.3.1

Откуп на ефективни странски пари и
исплата во денари
Уплата на ефективни странски пари
-од консигнациони складишта,
од слободни царински продавници
-од домашни правни лица (по
одобрение од НБРМ)
-повраќај од службено патување
-на сметка на овластени менувачи
Исплата на ефективни странски пари
за службени патувања и
експлоатациони трошоци

3.1.3.2

3.1.3.3

без надомест

0,12% мин. 300 МКД
без надомест
0,25% мин. 300 МКД

3.1.4

ОТВОРАЊЕ, ВОДЕЊЕ, ЗАТВОРАЊЕ ДЕВИЗНИ СМЕТКИ

3.1.4.1

Водење трансакциска сметка
- 0 МКД промет
-со промет до 100.000 МКД
-со промет од 100.001 МКД до
500.000 МКД
-со промет од 500.001 МКД до
1.000.000 МКД
-со промет над 1.000.000 МКД

Без надомест
60 МКД, месечно
100 МКД, месечно
200 МКД, месечно
300 МКД, месечно

3.2

ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ - ПРАВНИ ЛИЦА НЕРЕЗИДЕНТИ

3.2.1

Отварање сметки
Минимален влог не е задолжителен
Водење трансакциска сметка
- 0 МКД промет
-со промет до 100.000 МКД
-со промет од 100.001 МКД до
500.000 МКД

Без надомест
Без надомест
60 МКД, месечно
100 МКД, месечно
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-со промет од 500.001 МКД до
1.000.000 МКД
-со промет над 1.000.000 МКД
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.3
3.2.3.1

3.2.3.1.2
3.2.3.1.3
3.2.3.2
3.2.3.3

3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6

3.2.3.7

3.2.4

3.2.5
3.2.5.1

3.2.5.2

3.2.5.3

3.2.5.4

3.2.5.5

3.3

200 МКД, месечно
300 МКД, месечно

Приливи во корист на сметки на нерезиденти
приливи преку странски банки и
0,1% мин. 500 МКД
банки во земјата (лоро дознаки)
уплата на странски пари-ефектива
0,25% мин. 300 МКД
уплата на денари-ефектива
без надомест
Плаќање и исплати од сметки на нерезиденти
Со дознаки и чекови (во девизи) во
корист на иматели на сметки во
0,15% мин. 500 МКД, мак. 20.000 МКД
други банки во земјата и во
странство (ностро девизни дознаки)
Свифт трошоци
300 МКД по налог
Дознаки со назнака “странски
Согласно 5.2.3.1 плус 0,1% мин. 600 МКД, макс
трошоци на товар на налогодавачот” 6.000 мкд
Со дознаки во девизи во корист на
без надомест
иматели на сметки во Банката
Со дознаки во денари во корист на
50 МКД по трансакција извршена преку КИБС
иматели на сметки во Банката или
250 МКД по трансакција извршена преку МИПС
други банки во земјата
Исплата на странски пари-ефектива
0,5% мин. 500 МКД
Исплата на денари – ефектива
без надомест
Надомест за извршување на ностродознаки меѓу клиенти на НЛБ Банка,
НЛБ Банка Сх.а. Приштина, НЛБ
300 МКД по налог за SHA плаќање
Банка АД Белград , НЛБ Банка АД
Бања Лука, НЛБ Банка АД
310 МКД +310 МКД за OUR плаќање
Подгорица, НЛБ Банка ДД Сараево и
НЛБ дд Љубљана преку девизен ебанк
Надомест за извршување на лородознаки меѓу клиенти на НЛБ Банка,
НЛБ Банка Сх.а. Приштина, НЛБ
Банка АД Белград , НЛБ Банка АД
300 МКД по налог за SHA/BEN плаќања
Бања Лука, НЛБ Банка АД
Подгорица, НЛБ Банка ДД Сараево и
НЛБ дд Љубљана
Сметки на странски амбасади, мисии
и дипломатски претставништва-за
без надомест
сите трансакции
Посебни девизни сметки на правни лица - вршители на услуги на брз трансфер на пари
Отворање посебна сметка за
вршење на услуги на брз трансфер
без надомест
на пари
Приливи од странство во корист на
посебна сметка за вршење услуги на 0,1% мин. 500 МКД
брз трансфер на пари
Плаќања во странство од сметка за
вршење услуги на брз трансфер на
0,1% мин. 500 МКД
пари
Уплати во ефективни странски пари
во корист на посебна сметка за
0,05%
вршење услуги на брз трансфер на
пари
Исплати во ефективни странски пари
од посебна сметка за вршење услуги 0,05%
на брз трансфер на пари

ДРУГИ РАБОТИ
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3.3.1

3.3.2
3.3.3
3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7.

3.3.8

Продажба на девизни средства за
според куповен курс на курсна листа за
плаќање во странство откупени
менувачко работење
според точка 6.3.1.2
Изработка на преписи, изводи,
50 МКД по документ
картици, документи и друго
Издавање разни потврди, заверка на
200 МКД
податоци
Утврдување бонитет на домашна
фирма за потребите на странската
фирма или странска банка по
5.000 МКД
барање на домашна фирма,
странска фирма или странска банка
Издавање бонитет за странски
фирми врз основа на податоци
Според тарифата на странска банка плус
добиени од странска банка по
стварни трошоци на Банката
барање на домашна фирма
Изготвување кредитни пријави за склучени кредитни работи со нерезиденти
- за задоцнети плаќања/наплати по
3.000 МКД
фактури
- за користење/одобрување кредити
5.000 МКД
од/на нерезиденти
Стварни трошоци за пораки преку
20 ЕУР за изводи испратени во банки надвор од
SWIFT–испраќање извод МТ 940
НЛБ Групацијата (на месечно ниво)
(во МКД противвредност сметано по
среден курс на индикативната курсна 10 ЕУР за изводи испратени во банки во рамки
листа на НБРМ на денот на
на НЛБ Групацијата (на месечно ниво)
задолжувањето)
Менувачко работење со швајцарски
-3% за износи до 100.000 франци
франци- осма серија
-2% за износи над 100.000 франци

4. ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
4.1. ОТВОРАЊЕ, ВОДЕЊЕ, ЗАТВОРАЊЕ ТРАНСАКЦИСКИ СМЕТКИ И
ИЗГОТВУВАЊЕ ИЗВОДИ
Отворање трансакциска сметка
Без надомест
ОСНОВЕН БИЗНИС ПАКЕТ
Водење трансакциска сметка
400 МКД, месечно
- со долговен промет до 500.000 МКД
700 МКД, месечно
- со долговен промет од 500.001 МКД до
1.000.000 МКД
1.200 МКД, месечно
-со долговен промет над 1.000.000 МКД
4.1.3
Водење трансакциски сметки на индиректни
1.000 МКД, месечно
учесници на МИПС во НБРМ
4.1.4
Изготвување изводи на правни лица и
10 МКД, по извод
индиректни учесници на МИПС во НБРМ
4.1.5
Изготвување и достава на податоци од извод со 10 МКД, по извод
фајл за раскнижување
4.1.6
Затворање сметка
-на барање на имател
1.000 МКД од сметка
-врз основа на известување од Централен
регистар
500 МКД од сметка
-врз основа на судско решение
Без надомест
*Доколку во моментот на затворање на сметката има помалку расположливи средства од
предвидената тарифа, Банката задолжува и наплаќа до висината на истите
4.1.7
Отворање, водење и затворање на сметки и
Без надомест
изготвување изводи за трансакциски сметки на
правни лица и сметки на Lions клубови,
отворени за хуманитарни цели
4.1.1
4.1.2

4.2 УПЛАТИ И ИСПЛАТИ ВО ГОТОВО
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4.2.1

4.2.2

4.2.3
4.2.4

4.2.5

Готовинска исплата од сметка
- правни лица
- Наменски сметки отворени за менувачко
работење за приливи реализирани од
продадени девизни средства на Банката
Готовинска уплата на сметка од:
- Правни лица
до 11:30
по 11:30
- за наменски сметки отворени за менувачко
работење
- за уплата на дневен промет преку Cash In
банкомати
- уплата во ДНТ( дневно-ноќен трезор)
За уплати во готово од правни лица кои немаат
сметка во Банката
За уплати во готово од Јавни здравствени
установи
до 11:30
по 11:30
Уплати и исплати во готово на/од трансакциски
сметки на правни лица и сметки на Lions
клубови, отворени за хуманитарни цели

0,5% од износот, мин.100 МКД
Без надомест

Без надомест
0,15% од износот, мин. 50 МКД
Без надомест
10 МКД на секоја уплата
0,07% мин 50 мкд
0,6% од износот, мин 150 МКД

Без надомест
0,06% од износот, мин.20 МКД
Без надомест

4.3. БЕЗГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5
4.3.6

4.3.7

Трансакции извршени преку МИПС
-хартиен налог
-хартиен налог кон индиректни учесници во
МИПС
-налог преку електронско банкарство
Трансакции на индиректни учесници во МИПС
на НБРМ извршени преку МИПС
-хартиен налог
-налог преку електронско банкарство
до 14:00 часот
по 14:01 до 16:30 часот
Трансакции извршени преку КИБС
-хартиен налог
-налог преку електронско банкарство
Трансакции преку интерен клиринг
-хартиен налог
-налог преку електронско банкарство
Повлекување налог од КИБС на барање на
имателот
За трансакции на правни лица за исплата на
плата (ПП53) и други масовни исплати од
главна сметка на трансакциска сметка на
физички лица
- хартиени налози (плати од минати години)
- налози преку магнетен медиум или со ПП53
(КИБС)
- налози преку манетен медиум или со ПП53
(ИНТЕРНИ)
- налози преку е-банк ПП53 (КИБС)
- налози преку е-банк или со ПП53 (ИНТЕРНИ)
- налози со ПП53 (МИПС)
- налози преку е-банк (МИПС)
Безготовински трансакции од сметката и
безготовински уплати на шалтерите на Банката,
преку електронско банкарство и e-commerce
насочени спрема трансакциски сметки на

290 МКД
80 МКД
120 МКД
80 МКД
60 МКД
80 МКД

52 МКД
24 МКД
37 МКД
11 МКД
100 МКД од налог

7 МКД
20 МКД
7 МКД
14 МКД
4 МКД
80 МКД
60 МКД
Без надомест
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правни лица и сметки на Lions клубови,
отворени за хуманитарни цели

4.4. ДРУГИ РАБОТИ ВО ПЛАТЕН ПРОМЕТ
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4.
4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.4.9
4.4.10

Извршување судски одлуки, извршни решенија
и налог за извршување од извршител и
задолжница
- извршувањe 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
Изработка:
- издавање разни потврди, заверка на
податоци и движење на сметка-картица (* цена
од потврда или заверка)
- изработка на препис на изводи (* цена од
препис)
- издавање препис на документи (* цена од
страна)
- изготвување извештај на податоци за
присилна наплата по барање (по клиент)
согласно позитивните 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
Изработка на пресметка на камата по барање
на клиент
За повторно издавање картици -овластување
за поднесување налози за плаќање и картица овластување за подигање изводи
Достава на податоци до Управата за јавни
приходи - УЈП по основ на периодични
извештаи од денарски трансакциски и девизни
сметки
- за денарски сметки по поединечен даночен
обврзник
-за девизни сметки по поединечен даночен
обврзник
Изготвување 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
Спроведување задолжница
- Поднесување задолжница за наплата
(надоместокот за поднесување се наплаќа од
доверителот, подносител на задолжницата)
- Повлекување задолжница од страна на
доверителот (надоместокот за повлекување се
наплаќа од доверителот)
Провизија по налог за меѓубанкарско
порамнување – Mobipay
Извршување на други работи на платен промет
во земјата за трансакциски сметки на правни
лица и сметки на Lions клубови отворени за
хуманитарни цели

1.200 МКД
500 МКД
50 МКД
50 МКД
200 МКД
30 МКД
50 МКД
500 МКД

500 МКД
350 МКД
50 МКД
100 МКД, од главница
100 МКД, по поединечна картица

200 МКД
100 МКД, макс. 300 МКД

200 МКД
10 МКД
1 МКД
400 МКД

200 МКД
100 МКД
Без надомест
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4.4.11

Генерирање документи преку Интернет дистрибутивен систем на Централен регистар
на Република Македонија

по важечка тарифа на Централен
регистар на Република Македонија

4.5 УСЛУГИ НА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
4.5.1 МЕСЕЧЕН НАДОМЕСТОК ПО ПОЕДИНЕЧНИ ПАКЕТИ
Пакет со право на
преглед*

Про-клик
е-пошта
Про-клик инфо*

СМС

Е-mail

Преглед (web
и мобилна
апликација)

/

Извод/150 email пораки

/

Пакет со право на
плаќање
Про-клик мини

СМС

Е-mail

Неограничено
web
Неограничено
web и
мобилно
банкарство
Web преглед

поединечно

поединечно

поединечно**

Про-клик макси
Про-клик 200
Про-клик 500
Про-клик 1000
Про-клик 2000
Про-клик 5000
Про-клик 10000

поединечно
20
50
200
200
200
200

поединечно
100
200
300
300
300
300

/

/

Налози за
плаќање
(web и
мобилна
апликација)
/

Цена ден/месец

99/499 МКД
0 МКД

/

Налози за
плаќање
поединечно

100 МКД
*без трошок за
ОСНОВЕН
БИЗНИС ПАКЕТ
Цена ден/месец
199 МКД (без
провизија од
01.11.202031.12.2020)
699 МКД
899 МКД
1.700 МКД
3.600 МКД
7.100 МКД
17.600 МКД
35.100 МКД
0 МКД

неограничено*
100
неограничено
200
неограничено
500
неограничено
1,000
неограничено
2,000
неограничено
5,000
неограничено
10,000
Неограничено
web/
Сметководствено
0
0
Неограничено поединечно
100 МКД
биро***
web и
мобилно
банкарство
*Неограничено– Услугата е бесплатна и е без ограничувања во рамките на пакетот
**Поединечно – На барање на корисникот е овозможено користење на соодветната услуга во
пакетот, но истата се наплаќа поединечно надвор од цената на пакетот
***За пакетите, Проклик инфо и Сметководствено биро следува бесплатен промотивен период за
првиот месец од прво активирање на апликацијата НЛБ мПроКлик.
**** За пакетите, Start up30, Start up60 и Пакет Иноватор следува бесплатен промотивен период за
првите шест месеци од прво активирање на апликацијата ПроКлик мини

4.5.2 УСЛУГИ КАКО ПОЕДИНЕЧЕН СЕРВИС ИЛИ ДОПОЛНУВАЊЕ ЗА ВЕЌЕ
ОДБРАН КОРИСНИЧКИ ПАКЕТ
4.5.2.1
4.5.2.2
4.5.2.3
4.5.2.4

Налог за плаќање / налог за плаќање
(сметководствени бироа)
СМС порака /е-пошта порака
инсталација на Про-клик пакет
сервис и интервенција на локација на клиентот

5 МКД / 7 МКД
5 МКД
без провизија
500 МКД

4.5.3 НАДОМЕСТОК ЗА ПРИКЛУЧОК КОН СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО
БАНКАРСТВО, НАДОМЕСТОК ЗА ИЗРАБОТКА И КОРИСТЕЊЕ
ПОЕДИНЕЧНА ОПРЕМА
Дигитални сертификати ( пакет токен +сертификат )

1 година

2 години

3
години

Verba Sign Pro PKI token

2.280
МКД

2.980
МКД

3.720
МКД

4.5.3.1
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3.020
МКД

Verba Sign Pro PKI token

4.360
МКД

5.610
МКД

Дигитален сертификат Верба К2 за нови корисници на НЛБ ПроКлик со право
на плаќање на безготовински налози со важност од 1 година запишан на
безбедносно средство за електронски потпис (БСЕП)

1.860
МКД

Дигитални сертификати на токен прифатен од
издавачот на сертификати или обнова на сертификат

1 година

2 години

3
години

Verba Sign Pro PKI token *

850 МКД

Verba Sign Pro PKI token *

1.480
МКД

1.550
МКД
2.820
МКД

2.280
МКД
4.070
МКД

*корисникот на сертификатот веќе поседува токен
4.5.3.2

4.6

Деблокада на сертификат Верба К2 , Верба Про 2
сертификат издаден од SC24x7

250 МКД

ПРОМОТИВНИ КАМПАЊИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО НА
ПРАВНИ ЛИЦА
За сите нови корисници на НЛБ Проклик – електронското банкарство, кои ќе
аплицираат во период од 01.09.2021 до 30.09.2021 година, за месец септември и
октомври нема да им се наплаќа надомест за НЛБ Проклик – мини пакетот во
износ од 199,00 мкд и нема да се наплаќа надомест за електронско банкарство по
налог кој изнесува 5,00 мкд.

5. ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА
5.1 ИЗДАВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ СО ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА
вид на картичка

5.1.1

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6

Годишна членарина за
првоиздадена картичка

Годишна членарина за
наредна картичка1
POS во продажна мрежа ;
POS во продажна мрежауреди на други Банки
АТМ Готовина
Состојба на сметка -АТМ
АТМ Готовина - уреди на
други банки

MasterCard
BusinessCard/VISA
Business
- за картички одобрени со
лимит1/2
3.000 МКД за
првоиздадената картичка
-за картички одобрени без
лимит1/2
600 МКД за
првоиздадената картичка

MasterCard Business
дебитна картичка

600 МКД
Без трошок за една
MasterCard Business
дебитна картичка во
ОСНОВЕН БИЗНИС
ПАКЕТ

600 МКД

600 МКД

0 МКД

0 МКД

3% - мин.180 МКД

1% - мин.100 МКД

20 МКД

20 МКД

3.5% - мин.280 МКД

2% - мин.200 МКД
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5.1.7

Готовина POS во друга
Банка + провизија од
Банката

5.1.8

Реизработка на уништена
картичка

5.1.9

Реиздавање на PIN code

5.1.10

Отказ на картичка во
процедура на изработка

5.1.11
5.1.12

Итна изработка на
картичка
Лажно оспорување на
трансакции

5.1.13

Издавање изводи за
извршени трансакции

5.1.14

Блокирање на картичка на
стоп листа (трајно)

3% - мин.6€

3% - мин.6€
600 МКД

600 МКД

200 МКД

200 МКД
600 МКД

600 МКД

2.000 МКД

2.000 МКД

1.000 МКД

1.000 МКД

Без надомест

Без надомест

1.500 МКД
+MasterCard/VISA трошоци

1.500 МКД +MasterCard
трошоци

Испраќање прва опомена
за неплатен долг - 30 дена
100 МКД
100 МКД
од денот на валутацијата
Испраќање втора опомена
5.1.16 за неплатен долг - 60 дена
300 МКД
300 МКД
од денот на валутацијата
Испраќање трета опомена
5.1.17 за неплатен долг - 90 дена
600 МКД
600 МКД
од денот на валутацијата
1Издавање на MasterCard BusinessCard и Visa Business кредитни картички без надоместок за
членарина за првата година на користење за сите правни лица корисници на бизнис кредит
2Бесплатна членарина за првоиздадената (основна) картичка за наредната година, доколку
претходната година правното лице остварило вкупен промет со бизнис картичките од еден бренд
(Visa Business или Master Business) над 600.000 денари
5.1.15

5.2 ИЗДАВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ СО КО-БРЕНДИНГ КАРТИЧКИ НА НЛБ БАНКА
АД СКОПЈЕ
вид на картичка

5.2.1

POS во продажна мрежа

5.2.2

Годишна членарина за
основна картичка

5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8

Годишна членарина за
дополнителна картичка
Реизработка на уништена
картичка
Отказ на картичка во
процедура на изработка
Лажно оспорување на
трансакции
Издавање на изводи за
извршени трансакции
Блокирање на картичката
на стоп-листата (трајно)

ЕУРОТАБАК
ДОО СКОПЈЕ
Бизнис-картичка

ГЕМАК ТРАДЕ
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Бизнис-картичка

ПЕКАБЕСКО
АД СКОПЈЕ
Бизнис-картичка

10 МКД/по
трансакција

10 МКД/по
трансакција

10 МКД/по
трансакција

0 МКД

0 МКД

0 МКД

600 МКД

600 МКД

600 МКД

300 МКД

300 МКД

300 МКД

300 МКД

300 МКД

300 МКД

1.000 МКД

1.000 МКД

1.000 МКД

без надоместок

без надоместок

без надоместок

300 МКД

300 МКД

300 МКД
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5.2.9

5.2.10

5.2.11

Испраќање прва опомена
за неплатен долг - 30 дена
од денот на валутацијата
Испраќање втора опомена
за неплатен долг - 60 дена
од денот на валутацијата
Испраќање трета опомена
за неплатен долг - 90 дена
од денот на валутацијата

100 МКД

100 МКД

100 МКД

300 МКД

300 МКД

300 МКД

600 МКД

600 МКД

600 МКД

5.3 КАРТИЧКИ НА НЛБ БАНКА ОД ПРОГРАМАТА НА DINERS CLUB
INTERNATIONAL НА ПРАВНИ ЛИЦА
5.3.1

5.3.2

5.3.3

АТМ готовина во земјата
(АТМ-и на НЛБ Банка)
(АТМ-и на Уни банка)
Подигнување готовина со можност за плаќање на рати
од банкомати на НЛБ Банка и од експозитури на
Стопанска Банка АД Битола

АТМ готовина во странство
(останати -АТМ-и со знакот на Pulse или Diners Клуб)

5.3.6

Кеш POS во Банка
(POS уреди на ТТК и Стопанска Банка Битола )
Провизија за полнење гориво (провизија за направен
трошок на бензинска пумпа)
Годишна членарина за основна картичка

5.3.7

Годишна членарина за дополнителна картичка

5.3.8

Препечатување картичка

5.3.9
5.3.10
5.3.11

Реиздавање на PIN codе-от
Итно препечатување картичка во рок до 24 часа
Итно издавање картичка во рок до 24 часа

5.3.12

Отказ на картичка во процедура на изработка

5.3.4
5.3.5

5.3.13
5.3.14
5.3.15

Барање за копија од извршена трансакција од
странство
Копија на слип од извршена трансакција во земјата
Лажно оспорување трансакции

5.3.16

Издавање потврда за виза

5.3.17

Продажба со отплата на 24 рати

5.3.18

Продажба на стоки и услуги на рати

5.3.19

Задолжување за користење на услугите на бизниссалон на скопскиот аеродром

5% провизија од износот
5% провизија од износот, 2%
еднократен надоместок, 1,5%
камата на месечно ниво од
вкупниот износ определен за
плаќање
3 € фиксно за износ до 50 €
* дополнителен трошок :
сопственикот на банкоматот
може да пресмета
дополнителна провизија, која
најчесто изнесува плус 4%.
6% провизија од износот за
износ над 50 ЕУР
* дополнителен трошок :
сопственикот на банкоматот
може да пресмета
дополнителна провизија, која
најчесто изнесува плус 4%
5% провизија од износот
70 МКД
3.100 МКД
1.550 МКД годишно
300 МКД
200 МКД
1.000 МКД
1.500 мкд, еднокартно
930 МКД
8 УСД
по среден курс на НБРМ
300 МКД
максимум 500 УСД
по среден курс на НБРМ
500 МКД еднократно
2% од вкупниот износ
определен за плаќање,
еднократно
1% провизија на месечно ниво
од вкупниот износ определен
за плаќање
-за основен член корисник на
Diners картичка, фиксен
надоместок од 15ЕУР+ДДВ;
-за лице кое не е корисник на
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5.3.25
5.3.26

Печатење на аналитика – преглед од картичка
Издавање фактури за извршени трансакции
Достава на сметки / фактури по пошта
Активирање гаранции за наплата (Административни
забрани)
Зголемување кредит лимит
Задолжување за издавање меница како
обезбедување на картичката
Месечен надоместок за користење СМС услуга Инфо+
Покренување Chargeback

5.3.27

Фактурирање рати во целост

5.3.20
5.3.21
5.3.22
5.3.23
5.3.24

5.3.28
5.3.29
5.3.30

Diners картичка а е во
придружба на корисник на
Diners картичка, фиксен
надоместок од 15ЕУР+ДДВ;
* напомена: задолжувањето
по двете ставки се однесува
на корисникот на Diners
картичката
300 МКД еднократно
Без надоместок
500 МКД
600 МКД
500 МКД.
120 МКД
фиксен износ од 10 УСД
Еднократен надоместок во
висина од 2% од вкупниот
износ на направениот трошок

Испраќање прва опомена за неплатен долг - 30 дена
од денот на валутацијата
Испраќање втора опомена за неплатен долг - 60 дена
од денот на валутацијата
Испраќање трета опомена за неплатен долг - 90 дена
од денот на валутацијата

100 МКД
300 МКД
600 МКД

5.4

ОСТАНАТИ ПРОВИЗИИ ЗА ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА

5.4.1

Процесирање трансакции со платежни картички преку
ПОС терминалите на Банката
Провизија за примена апликација за кредитни
картички за правни лица

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.4.5

5.5

по договор

300 МКД за примена
апликација за основна
картичка
Прифаќање платежни картички, за кои НЛБ Банка поседува лиценца, при користење на
e-commerce услугата т.е спроведување на on-line (Интернет) трансакции:
-провизија за извршена трансакција
По договор
еднократен надоместок за приклучок кон сервисот за
е-commerce
Процесирање трансакции со платежни картички преку
ПОС терминалите на Банката за поддршка на
Без провизија
хуманитарни настани организирани од страна на Lions
клубови, Здруженија на граѓани и разни хуманитарни
фондации.
Месечен надоместок за одржување на ПОС терминал
1.000 МКД
кој остварува месечен промет помал од 70.000 МКД

ПРОМОТИВНИ КАМПАЊИ ЗА ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА ПРАВНИ
ЛИЦА

6. РАБОТИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ СО ПРАВНИ ЛИЦА
6.1

ОТКУП НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ

6.1.1

Надомест за неуспешна понуда за откуп на
државни хартии од вредност од
Министерството за финансии

300 МКД по барање
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6.1.2

Откуп на државни хартии од вредност од
Министерство за финансии

6.1.3

Трансакциски трошоци за тргување на
секундарен пазар со државни хартии од
вредност

6.2
6.2.1

СТАРАТЕЛСКИ УСЛУГИ
Старателски услуги на домашен пазар

6.2.1.1
6.2.1.2

Отворање старателска сметка
без надомест
Трансакциски трошоци
1.000 МКД
Надоместокот се наплаќа при пренос на средства за секоја склучена трансакција купување хартии од вредност и при прием на уплати на средства за секоја склучена
трансакција - продавање хартии од вредност.
Прилив на средства на старателска сметка
без надомест
Репатријација/Одлив на средства од
без надомест
старателска сметка

6.2.1.3
6.2.1.4

0,12% од номиналната вредност на
државните хартии од вредност минимум 300 МКД
0,008% од номиналниот износ на
трансакцијата - мин. 300 МКД макс.
6.000 МКД

6.2.2

Старателски услуги на странски пазар

6.2.2.1

Трансакциски трошоци
1.000 МКД + стварни трошоци
Стварните трошоци се одредени со тарифата на странската банка преку која се врши
порамнување на секоја склучена трансакција (купување и продавање) на хартии од
вредност.

6.3
6.3.1

РАБОТИ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА/БАНКА ЧУВАР НА ИМОТ
РАБОТИ НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

6.3.1.1

Работи на депозитарна банка на отворени инвестициски фондови
вредност на имотот на фондот:
до 300.000.000 МКД
0,35%
од 300.000.001 до 600.000.000 МКД
0,30%
од 600.000.001 до 1.800.000.000 МКД
0,25%
над 1.800.000.001 МКД
0,20%
Основа за пресметка на надоместокот е нето - вредноста на имотот на фондот за
денот кој претходи на денот на вреднување. Процентот се искажува на годишно ниво,
а пресметката и наплатата на надоместокот се врши месечно.
Работи на депозитарна банка на приватни
0,25% годишно од вкупната
инвестициски фондови
вредност
на имотот на фондот
Основа за пресметка на надоместокот е дневната вкупна вредност на имотот на
фондот. Процентот се искажува на годишно ниво, а пресметката и наплатата на
надоместокот се врши месечно.

6.3.1.2

6.3.2

РАБОТИ НА БАНКА-ЧУВАР НА ИМОТ НА ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

6.3.2.1

Работи на банка - чувар на имот на доброволни пензиски фондови.
Вредност на имотот:
до противвредност на 50.000.000 ЕУР
0,25%
над противвредност на 50.000.000 ЕУР
0,20%
Основа за пресметка на надоместокот е дневната вкупна вредност на имотот на
фондот. При одредување на противвредноста на вкупниот имот на фондот се
применува среден курс на НБРМ кој важи на денот за кој се врши пресметката.
Процентот се искажува на годишно ниво, а пресметката и наплатата на
надоместокот се врши месечно.
Работи на банка чувар на имот нa задолжителни пензиски фондови
Вредност на имотот во висина на средства во противвредност во ЕУР:
до 100.000.000 ЕУР
0,081%
над 100.000.000 - 200.000.000
0,076%
над 200.000.000 - 300.000.000
0,070%
над 300.000.000 - 400.000.000
0,066%
над 400.000.000 - 500.000.000
0,059%
над 500.000.000 - 600.000.000
0,055%
над 600.000.000 - 700.000.000
0,053%
над 700.000.000 - 800.000.000
0,046%
над 800.000.000 - 900.000.000
0,040%
над 900.000.000 - 1.000.000.000,00
0,035%

6.3.2.2
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над 1.000.000.000 ЕУР
0,033%
Основа за пресметка на надоместокот е дневната вкупна вредност на имотот на
фондот. При одредување на противвредноста на вкупниот имот на фондот се
применува среден курс на НБРМ кој важи на денот за кој се врши пресметката.
Процентот се искажува на годишно ниво, а пресметката и наплатата на надоместокот
се врши месечно.

6.4

УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

6.4.1
6.4.1.1

Тргување со акции и обврзници
Тргување со акции и обврзници на домашен и странски пазар (освен континуирани
државни обврзници на домашен пазар)
Остварен промет во МКД
до 2.000.000
0,90% + стварни трошоци
од 2.000.001 - 4.000.000
0,80% + стварни трошоци
од 4.000.001 - 6.000.000
0,61% + стварни трошоци
над 6.000.001
0,51% + стварни трошоци
Надоместокот за тргување со хартии од вредност се пресметува врз основа на
остварениот дневен промет со поединечна хартија од вредност. Минимален износ на
надоместокот изнесува: за промет до 10.000 МКД - 300 МКД + стварни трошоци по
хартија од вредност и за промет над 10.000 МКД - 500 МКД + стварни трошоци по
хартија од вредност.
Банката ќе пресмета и наплати стварни трошоци (трошоци на глобален и/или локален
брокер и/или локален пазар, освен трошоци на партнерски брокерски куќи)
Тргување со континуирани државни обврзници издадени од Министерство за
финансии - 0,12% од вредноста на трансакцијата - минимум 300 МКД
Надомест за вршење трансакции и активности
за сметка на издавачот на хартиите од
вредност потребни за успешна јавна понуда на
според договор
хартии од вредност, со или без задолжителен
откуп на непродадените хартии од вредност
Дејствување како покровител при котација
според договор
Инвестиционо советување
според договор
Извршување трансакции и активности за
сметка на трети лица потребни за преземање
според договор
на едно акционерско друштво во согласност со
Законот за преземање на акционерски друштва
Надомест за активности на чување на хартии од вредност
Домашен пазар
Отворање и водење сметки на хартии од вредност, исплата на доспеани
побарувања, исплата на дивиденди и камати од издавачи на хартии од вредност и
известување за корпоративни активности
вредност на портфолио во висина на средства
годишен надомест
во МКД
до 15.375.000 МКД
0,26%
над 15.375.000 до 30.750.000 МКД
0,24%
над 30.750.000 до 61.500.000 МКД
0,22%
над 61.500.000 МКД
0,20%
Минимален износ на надомест изнесува 1.000 МКД - месечно.
Процентот се искажува на годишно ниво, а наплатата на надоместокот се врши
месечно.
Специјални извештаи на барање на клиент
2.000 МКД
Застапување на собрание на акционери
6.000 МКД + стварни трошоци
Непредвидени трошоци
Стварни трошоци
Пренос на хартии од вредност од една сметка
на друга во Централниот депозитар за хартии
1.000 МКД + стварни трошоци
од вредност по барање на клиент
Поврат на данок и даночно ослободување
2.000 МКД + стварни трошоци
Странски пазар
Чување на хартии од вредност на индивидуална старателска сметка на клиентот
Отварање старателска сметка
1.800 МКД + ДДВ + стварни
трошоци

6.4.1.2
6.4.2

6.4.3
6.4.4
6.4.5

6.4.6
6.4.6.1
6.4.6.1.1

6.4.6.1.2
6.4.6.1.3
6.4.6.1.4
6.4.6.1.5

6.4.6.1.6
6.4.6.2
6.4.6.2.1
6.4.6.2.1.1
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Водење сметки на хартии од вредност, исплата на доспеани побарувања, исплата на
дивиденди и камати од издавачи на хартии од вредност и известување за
корпоративни активности
Вредност на портфолио во висина на
годишен надомест
средства во противвредност во ЕУР
до 250.000 ЕУР
0,10% + ДДВ + стварни трошоци
над 250.000 до 500.000 ЕУР
0,09% + ДДВ + стварни трошоци
над 500.000 до 1.000.000 ЕУР
0,08% + ДДВ + стварни трошоци
над 1.000.000 ЕУР
0,07% + ДДВ + стварни трошоци
Минимален износ на надомест изнесува 1.000 МКД+ДДВ+стварни трошоцимесечно. При одредување на противвредноста на портфолиото се применува
среден курс на НБРМ кој важи на денот за кој се врши пресметката. Процентот се
искажува на годишно ниво, а наплатата на надоместокот се врши месечно.
6.4.6.2.2
Чување на хартии од вредност на збирна старателска сметка на Банката
6.4.6.2.2.1 Отворање старателска сметка (во зависност од
Стварни трошоци
барањата на локален пазар)
6.4.6.2.2.2 Водење сметки на хартии од вредност, исплата на доспеани побарувања, исплата
на дивиденди и камати од издавачи на хартии од вредност
6.4.6.2.1.2

Вредност на портфолио во висина на
годишен надомест
средства во противвредност во ЕУР
до 100.000 ЕУР
0,25% + ДДВ + стварни трошоци*
над 100.000 до 500.000 ЕУР
0,24% + ДДВ + стварни трошоци*
над 500.000 до 1.000.000 ЕУР
0,23% + ДДВ + стварни трошоци*
над 1.000.000 ЕУР
0,22% + ДДВ + стварни трошоци*
Минимален износ на надомест изнесува 3.000 МКД+ДДВ+стварни трошоцигодишно. При одредување на противвредноста на портфолиото се применува
среден курс на НБРМ кој важи на денот за кој се врши пресметката. Процентот се
искажува на годишно ниво, а наплатата на надоместокот се врши полугодишно.
*Банката ќе ги префактурира стварните трошоци за safekeeping fee, освен за Словенија и
за оние пазари на кои стварните трошоци не надминуваат 0,10%, во износ кој надминува
0,10%
6.4.6.2.3
6.4.6.2.4
6.4.6.2.5
6.4.6.2.6
6.4.6.2.7

6.4.6.2.8

Корекција на инструкции за порамнување
Откажување на инструкции за порамнување
Специјални извештаи на барање на клиент
Застапување на собрание на акционери прибирање документација
Пренос на хартии од вредност од една
сметка на друга во странски депозитар на
хартии од вредност
Останати трошоци

1.000 МКД + стварни трошоци
1.000 МКД + ДДВ + стварни трошоци
3.000 МКД + ДДВ + стварни трошоци
7.000 МКД + ДДВ + стварни трошоци
1.000 МКД + ДДВ + стварни трошоци
Стварни трошоци

7. ТРЕЗОРСКИ РАБОТИ СО ПРАВНИ ЛИЦА
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Преземање,транспорт,обработка и
полагање на ефективни парични средства
на ТРС за правни лица комитенти на
Банката.
Купување и продажба, преземање,
транспорт, обработка и полагање на
ефективни парични средства на други
деловни банки во Р.Македонија
Купување и продажба на ефективни
парични средства на странски банки

според договор

според договор

според договор

Изнајмување на сефови (според нивна големина)
Димензии

Месечно (мкд)

Годишно (мкд)
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71х310х420

420,00

4.200,00

95х300х420

420,00

4.200,00

145х310х420

520,00

5.200,00

195х300х400

520,00

5.200,00

235х310х420

630,00

6.300,00

295х300х400

630,00

6.300,00

290х310х420

840,00

8.400,00

510х310х420

1.340,00

13.400,00

7.5.

Опслужување (полнење/празнење) на
банкомати сопственост нa други деловни
банки во Р.Македонија

според договор
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ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИ НА УСЛУГИТЕ ЗА
ФИЗИЧКИ ЛИЦА
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ДЕЛ 2. ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИ НА УСЛУГИТЕ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
1. КРЕДИТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
1.1. МАНИПУЛАТИВЕН ТРОШОК ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ
1.1.1
ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ
1.1.1.1
1.1.1.2

Приматели на плата/пензија
Неприматели на плата/пензија*

1.1.2

ИНСТАНТ КРЕДИТ – НАМЕНСКИ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ

1.1.2.1
1.1.2.2

Без камата во грејс-период
Со камата во грејс-период и кога
каматата ја плаќа трговецот
Финансирање на туристичка
програма „Work and Travel“

1.1.2.3

2% еднократна провизија, мин. 1.000 МКД
2,5% еднократна провизија, мин. 1.000 МКД
6% еднократна провизија, мин. 1.500 МКД
3% еднократна провизија, мин. 1.500 МКД
10% еднократна провизија

1.1.3

ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ ОБЕЗБЕДЕНИ СО 100% ПАРИЧЕН
ДЕПОЗИТ

1.1.3.1

Потрошувачки кредити обезбедени
со 100% паричен депозит
Обезбедени со депозит орочен пред
аплицирање за кредитот

1.1.3.2

3.000 МКД фиксно, за секој одобрен кредит
без провизија

1.1.4

АВТОМОБИЛСКИ КРЕДИТИ

1.1.4.1

Автомобилски кредити-приматели на
плата/пензија

1.1.5

ХИПОТЕКАРНИ ГОТОВИНСКИ КРЕДИТИ

1.1.5.1

Приматели на плата/пензија

1.1.5.2

Неприматели на плата

1.1.6

СТАНБЕН КРЕДИТ

1.1.6.1

Приматели на плата/пензија

1.1.6.2

Приматели на плата - вработени во
финансиски институции
Приматели на плата Субвенциониран станбен кредит
Неприматели на плата

1.1.6.3
1.1.6.4

1.1.6.5
1.1.6.6

Неприматели на плата Субвенциониран станбен кредит
Градежни фирми соработници

6.000 МКД фиксно, за секој одобрен кредит

1.25% еднократна провизија, мин. 5.000 МКД,
макс. 60.000 МКД
1,5% еднократна провизија, мин. 5.000 МКД,
макс. 60.000 МКД
1,25% еднократна провизија или 1,0%
еднократна провизија за кредити над 30.000
ЕУР, мин. 5.000 МКД, макс. 60.000 МКД
0,2% еднократна провизија, мин. 3.000 МКД,
макс. 30.000 МКД
1,0% еднократна провизија, минимум 5.000 МКД
максимум 60.000 МКД
1,5% еднократна провизија или 1,25%
еднократна провизија за кредити над 30.000
ЕУР, мин. 5.000 МКД, макс. 60.000 МКД
1,5% еднократна провизија, минимум 5.000 МКД
максимум 60.000 МКД
без манипулативен трошок

* Станбен happy кредит - мин. за приматели на плата изнесува 1.000 МКД, за
неприматели на плата мин. изнесува 2.000 МКД

1.2
1.2.1

ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА НА КРЕДИТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ ДО 31.08.2009

1.2.1.1

Автомобилски, хипотекарни
ненаменски кредити, станбени,
револвинг кредит-лимит, кредити
обезбедени со 100% депозит, со
покритие од 200% државни
обврзници, со залог на акции

1.2.2

КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ ОД 01.09.2009 ДО 30.09.2011

1.2.2.1

Кредити обезбедени со 100%
депозит и револвинг кредит-лимит

без провизија на предвремено отплатениот дел
од кредитот

без провизија на предвремено отплатениот дел
од кредитот
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1.2.2.2

Кредити со покритие од 200%
државни обврзници

1.2.2.3

Автомобилски кредити со
обезбедување хипотека, кредит со
залог на акции, хипотекарен
ненаменски кредит, станбени
кредити

1.2.2.4

Хипотекарни потрошувачки кредити

1.2.2.5

Автомобилски кредити со
обезбедување залог

1.2.3

КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ ОД 1.10.2011

1.2.3.1

Потрошувачки кредити (вклучително
и со обезбедување 100% депозит),
автомобилски кредити со
обезбедување залог, револвинг
кредит-лимит, кредити со покритие
од 200% државни обврзници и
Станбен ПЛУС кредит
Автомобилски кредити со
обезбедување хипотека,
хипотекарни и станбени кредити

1.2.3.2

1.2.3.3

НЛБ Празничен Станбен кредит во
ЕУР од 13.11.2014 и предвремена
отплата во анекс-договорот на
постоечки станбен кредит со НЛБ
Празничен Станбен кредит во ЕУР
клаузула кој се пласира од
13.11.2014

при целосна отплата: без трошоци за
предвремена отплата, при делумна отплата:
4.000 МКД трошоци за предвремена отплата
при целосна отплата: без трошоци
за предвремена отплата
при делумна отплата:
- за уплата поголема од 5% од неотплатениот
дел – без трошоци за предвремена отплата,
- за уплата помала од 5% од неотплатениот дел
- 4.000 МКД
при целосна отплата: 2.000 МКД
при делумна отплата:
- за уплата поголема од 5% од неотплатениот
дел - 2.000 МКД
- за уплата помала од 5% од неотплатениот дел
- 4.000 МКД
при целосна отплата: без трошоци за
предвремена отплата
при делумна отплата:
- за уплата поголема од 10% од неотплатениот
дел - без трошоци за предвремена отплата,
- за уплата помала од 10% од неотплатениот
дел - 4.000 МКД
без надомест за предвремена делумна и
целосна отплата

при целосна отплата: без трошоци за
предвремена отплата
при делумна отплата: за уплата поголема од 5%
од неотплатениот дел – без трошоци, за уплата
помала од 5% од неотплатениот дел - 4.000 МКД
За отплата поголема од 5% од неотплатениот
дел:
-2% провизија на неотплатениот дел за
корисници на услугата лично банкарство
- 5% провизија на неотплатениот дел за клиенти
кои не се корисници на услугата лично
банкарство
За отплата помала од 5% од неотплатениот
дел: 6.000 МКД
*За предвремена отплата после 5-та година од
отплата на кредитот, за отплата поголема од 5%
од неотплатениот дел: без трошоци за
предвремена отплата за уплата од сопствени
средства.

1.2.3.4

1.2.3.5

Сите станбени кредити одобрени од
01.03.2015 година освен НЛБ
Субвенциониран станбен кредит и
Златен станбен кредит во ЕУР до
09.01.2018
Златен станбен кредит од
01.03.2015 и супер станбен кредит
од 24.03.2015 до 09.01.2018

0% при анксирање и рефинансирање на кредит
во НЛБ Банка
0% трошоци за предвремена целосна или
делумна отплата од сопствени средства
2% од предвремено отплатениот износ при
целосна или делумна отплата со средства од
друга банка
0% трошоци за предвремена целосна или
делумна отплата од сопствени средства и/или се
анексира или рефинансира со кредит во НЛБ
Банка

Одлука за тарифата на надоместоци на услугите што ги врши НЛБ Банка АД Скопје – пречистен текст 1.1.2022
година

31

1% од предвремена отплатениот износ при
целосна или делумна отплата со средства од
друга банка

1.2.3.5.1

Сите станбени кредити одобрени од
10.01.2018 година(освен НЛБ
Субвенциониран станбен кредит)

1.2.3.6

НЛБ Субвенциониран станбен
кредит
Хипотекарни потрошувачки кредити

1.2.3.7

0% трошоци за предвремена целосна или
делумна отплата од сопствени средства
3% од предвремена отплатениот износ при
целосна или делумна отплата со средства од
друга банка
без надомест за предвремена делумна и
целосна отплата
при делумна отплата:
- за уплата поголема од 5% од неотплатениот
дел - 2.000 МКД
- за уплата помала од 5% од неотплатениот дел
- 4.000 МКД

1.3
1.3.1

ТРОШОЦИ ЗА АПЛИКАЦИЈА ЗА КРЕДИТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ (не се однесува на Инстант кредити и
кредити со 100% депозит)

1.3.1.1

Приматели на плата/пензија и Супер
потрошувачки кредит
Брз потрошувачки кредит
Неприматели на плата/пензија

1.3.1.2
1.3.1.3

600 МКД
500 МКД
800 МКД

1.3.2

АВТОМОБИЛСКИ, ХИПОТЕКАРНИ, СТАНБЕНИ (и останати
кредити/рамки со обезбедување хипотека или залог)

1.3.2.1

Приматели на плата и Супер
станбен кредит
Неприматели на плата
Субвенциониран станбен кредит

1.3.2.2
1.3.2.3

1.4

700 МКД
900 МКД
500 МКД

ОСТАНАТИ ПРОВИЗИИ И ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ НА ФИЗИЧКИ
ЛИЦА

Рефинансирање станбени кредити
Без манипулативен трошок
од други банки:
Без трошоци за проценка
*Трошоците за солемнизација на договор на нотар се на товар на НЛБ Банка АД Скопје
1.4.2
Станбени кредити за купување
*Трошоците за солемнизација на договорот за
станови од градежни фирми со кои
станбен кредит се на товар на градежните
НЛБ Банка АД Скопје има Договор
фирми соработници, доколку е така согласно
за деловна соработка
Договорот за деловна соработка
1.4.3
Трошоци за проценка
2.000 МКД за секоја поединечна проценка – се
наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен
1.4.1

1.4.4

Провизија за изработка на анекс на
договор за промена на каматна
стапка на сите типови на кредити

1.4.4.1

Провизија за изработка на анекс на
договор за промена на каматна
стапка на НЛБ Станбен кредит со
2,9% во случај на анексирање со
важечки каматни стапки во моментот
на анексирање
Достава на опомени за
неблаговремено измирени обврски
по користени кредити
Провизија за издавање на
пресметка за ликвидација/картица
на промет за кредити на физички
лица по барање на клиентот

1.4.5

1.4.6

За градежни фирми соработници – без трошоци
за проценка
0,5% од салдото на кредитот во моментот на
анексирање, еднократно.
Мах. износ на провизијата кој ќе биде наплатен е
еднаков со дефинираниот максимум за типот на
кредит кој ќе се анексира
2,5% од салдото на кредитот во моментот на
анексирање, еднократно.
Мах. износ на провизијата кој ќе биде наплатен е
еднаков со дефинираниот максимум за типот на
кредит кој ќе се анексира
200 МКД за секоја опомена
500 МКД
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1.4.7

Надоместок за опомени за неплатен
долг по основ на кредит

Од 30 до 60 дена доцнење – без надомест
Од 60 до 90 дена доцнење – 100 МКД
Од 90 до 120 дена доцнење – 300 МКД

1.5

ПРОМОТИВНИ КАМПАЊИ ЗА КРЕДИТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
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2. ДОКУМЕНТАРНО РАБОТЕЊЕ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
2.1. ГАРАНЦИИ (денарски, со девизна клаузула, девизни)
2.1.1. НОСТРО ГАРАНЦИИ
2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5

2.1.1.6

2.1.1.7

Гаранција обезбедена со парично
покритие и/или банкарска гаранција
а) на износ до 100.000 МКД
б) на износ од 100.001-200.000 МКД
в) на износ од 200.001 МКД
Гаранција обезбедена со рамковен
револвинг лимит и/или хипотека/рачна
залога
Гаранција обезбедена со меници и/или
рамка со меница
Пренос на гаранција
Измена на условите на гаранцијата/
контра гаранцијата или условите на
изложеноста
Изработка на работен текст на
гаранција/контра-гаранцијаи/или
пoвлекување на барањето откако е
одобрено издавање на гаранција/контрагаранција (се наплаќа само ако не дојде
до издавање на инструментот од која
било причина)
Препис за изгубена гаранција

1.200 МКД еднократно
1.800 МКД еднократно
0,1% месечно, мин.500 МКД
0,2% месечно, мин. 500 МКД

0,3% месечно, мин. 500 МКД
1.500 МКД еднократно
1.600 МКД еднократно
1.000 МКД еднократно

1.000 МКД еднократно

Ностро документарни инструменти: Провизијата за ностро документарни инструменти се наплатува
пред издавањето. Кај ностро девизните документарни инструменти истата се пресметува по средниот
курс на НБРМ кој важи на денот на издавањето. За секој следен пресметковен период се пресметува и
се наплатува провизија по среден курс на НБРМ што важи на првиот работен ден од периодот.
Провизиите и трошоците на други банки и субјекти паѓаат на товар на клиентот, ако станува збор за
таков случај.
** При плаќање/прилив се применуваат останатите ставки од тарифата применливи за девизен пазар и
платен промет во земјата/странство.

3. ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
3.1. ДЕВИЗНИ СМЕТКИ НА РЕЗИДЕНТИ
3.1.1
3.1.1.1

3.1.2

3.1.3
3.1.3.1

Отварање и уплати во корист на
без надомест
девизен штеден влог–сметка
Водење девизна трансакциска
сметка
- со вкупен промет до 500 МКД
без надомест
(противредност во валута)
- со вкупен промет над 500 МКД
30 МКД, месечно
(противредност во валута)
** Исклучок е само провизијата за
прилив по основ на девизна пензија 15 МКД, месечно
(со вкупен промет над 500 МКД
противредност во валута)
Исплата во ефективни странски
пари за купување денари по
без надомест
куповен курс од курсна листа за
менувачко работење на банката
Исплата од девизен штеден влог-сметка
Исплата во ефективни странски
1% до 5.000 ЕУР
пари
0,8% од 5.001 до 15.000 ЕУР
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3.1.3.2

Исплата на ефективни странски
пари од приливи на физички лица
во банките членки на НЛБ Групација

3.1.3.3

Извршување дознаки во странство
и во Банката во девизи

3.1.3.4

Извршување дознаки во странство
и во Банката во девизи преку
електронско и мобилно банкарство
Распределба на девизни приливи
преку електронско и мобилно
банкарство

3.1.3.5

0,5% над 15.001 ЕУР
Мин. 250 МКД, макс. 30.000 МКД
На одлежани средства над 5 дена без провизија
0,8% до 5.000 ЕУР
0,64% од 5.001 до 15.000 ЕУР
0,4% над 15.001 ЕУР
Мин. 250 МКД, макс. 12.000 МКД
На одлежани средства над 5 дена без провизија
0,5% за износи до 50.000 ЕУР
0,3% за износи над 50.000 ЕУР и за клиенти на
Лично банкарство
Минимум 300 МКД, максимум 30.000 МКД
0,7% за сите износи мин. 300 МКД
За износи до 50 ЕУР – 10 МКД
За износи над 50 ЕУР – 0,1% мин 50 МКД
* провизија за приливи по основ плата и пензија не
се наплаќа
До 100.000 МКД се наплатуваат редовни провизии
што важат во денарски платен промет
Над 100.000 МКД се наплатуваат редовни
провизии како за извршување на дознаки во
девизи
Се применува надоместокот предвиден за
извршување на дознаки плус 0,1% мин.600 МКД,
макс. 6.000 МКД.

3.1.3.6

Извршување дознаки во Банката и
други домашни банки во денари

3.1.3.7

Ностро-дознаки со назнака странски
трошоци на товар на налогодавачот

3.1.3.8

Ностро-дознаки со назнака странски
трошоци на товар на налогодавачот Се применува надоместокот предвиден за
преку електронско и мобилно
извршување на дознаки плус 0,1% мин.600 МКД
банкарство
Свифт-трошоци
300 МКД по налог
Пренос на девизни средства од
депозитна сметка на физичко лице
во НЛБ Банка на сопствена
0,1% минимум 500 МКД
депозитна сметка во друга деловна
банка во земјата
Надоместокот се плаќа однапред од налогодавачот во денарска противвредност
Продажба на ефективни странски
без надомест
пари на домашни физички лица
Замена на стари ефективни
странски пари
-до износ од 300.000,00 ЕУР
0,5% мин.100 МКД
0,25%
‐над износ од 300.000,00 ЕУР
Доколку дојде до зголемување на трошоците за конверзија и транспорт, НЛБ Банка АД
Скопје го задржува правото за измена на Тарифникот без претходна најава.
Огласување денарска и девизна
сметка/книшка за неважечка и
200 МКД
издавање нова
Издавање потврди за годишни
100 МКД
уплати и исплати на девизни
книшки
Издавање полномошно по девизен
без надомест
штеден влог-сметка
Доставување известување за
без надомест
извршена уплата (чек или дознака)
од странство
Готовинска исплата од сметка во
други валути освен Мкд
0,1% мин. 50 мкд макс. 300 мкд
- на шалтер на банката

3.1.3.9
3.1.3.10

3.1.4
3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8
3.1.9

3.1.10

3.2

ДЕНАРСКИ И ДЕВИЗНИ СМЕТКИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ
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3.2.1
3.2.1.2

Отворање и уплати на девизни
сметки
Водење девизна трансакциска
сметка
- со вкупен промет до 500 МКД
(противредност во валута)
- со вкупен промет над 500 МКД
(противредност во валута)

3.2.2
3.2.2.1

3.2.2.2

Извршување дознаки во странство
и во Банката во девизи

3.2.2.4

Извршување дознаки во странство
и во Банката во девизи преку
електронско и мобилно банкарство
Извршување дознаки во Банката и
други домашни банки во денари, во
корист на иматели на сметки во
Банката или други банки во земјата
во денари
Ностро-дознаки со назнака странски
трошоци на товар на налогодавачот

3.2.2.6

3.2.2.7
3.2.3
3.2.4

без надомест

30 МКД, месечно

** Исклучок е само провизијата за
прилив по основ на девизна пензија
(со вкупен промет над 500 МКД
15 МКД, месечно
противредност во валута)
Исплата од девизен штеден влог-сметка
Исплата во ефективни странски
1% до 5.000 ЕУР
пари
0,8% од 5.001 до 15.000 ЕУР
0,5% над 15.001 ЕУР
Мин. 250 МКД, макс. 30.000 МКД
На одлежани средства над 5 дена без провизија
Исплата на ефективни странски
0,8% за приливи до 5.000 ЕУР
пари од приливи на физички лица
0,64% од 5.001 до 15.000 ЕУР
во банките-членки на НЛБ
0,4% над 15.001 ЕУР
Групација
Мин. 250 МКД, макс. 12.000 МКД
На одлежани средства над 5 дена без провизија

3.2.2.3

3.2.2.5

без надомест

Свифт-трошоци
Продажба на ефективни странски
пари заради ретрансфер
Готовинска исплата од сметка во
други валути освен Мкд
- на шалтер на банката

0,5% за износи до 50.000 ЕУР
0,3% за износи над 50.000 ЕУР и за клиенти на
Лично банкарство
Минимум 300 МКД, максимум 30.000 МКД
0,7% за сите износи мин. 300 МКД
До 100.000 МКД се наплатуваат редовни провизии
што важат во денарски платен промет
Над 100.000,00 МКД – се наплатуваат редовни
провизии како за извршување на дознаки во
девизи
Се применува надоместокот предвиден за
извршување на дознаки плус 0,1%(мин.600 МКД,
макс. 6.000 МКД) или противвредност во валута
пресметана по среден курс од индикативната
курсна листа на НБРМ која важи на денот на
обезбедување на покритието
300 МКД по налог
според Одлуката на НБРМ за менувачко работење
0,1% мин. 50 мкд макс. 300 мкд

3.3

ДРУГИ РАБОТИ

3.3.1
3.3.1.1

Откуп, преземање и исплата на валута
Откуп на ефективни странски пари
без надомест
и исплата во денари
Откуп на ефективни странски пари
куповен курс од курсна листа за менувачко
заради одредено плаќање
работење на НЛБ Банка АД Скопје
Наплата на оштетени банкноти
1,5% мин. 30 МКД
Менувачко работење со швајцарски 3% за износи до 100.000 франци
франци- осма серија
2% за износи над 100.000 франци
Уплата на шалтер на швајцарски
3% за износи до 100.000 франци
франци- осма серија
2% за износи над 100.000 франци

3.3.1.2
3.3.2
3.3.3
3.3.4
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4. ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
4.1 ОТВОРАЊЕ, ВОДЕЊЕ, ЗАТВОРАЊЕ ТРАНСАКЦИСКИ СМЕТКИ И
ИЗГОТВУВАЊЕ ИЗВОДИ
4.1.1

4.1.2

Отворање трансакциска сметка
Отварање online сметка за физички
лица на адреса кај клиентот
Водење трансакциска сметка
- со вкупен промет до 500 МКД
- со вкупен промет над 500 МКД
Сребрена трансакциска сметка на
пензионери
- со вкупен промет до 500 МКД
- со вкупен промет над 500 МКД

4.1.3
4.1.4
4.1.5

4.1.6

Достава на пензии на домашна адреса:
- Пензии во износ од 3.000 МКД
- Пензии во износ од 3.000-7.000
МКД
- Пензии во износ над 7.000 МКД
Изготвување изводи
Затворање сметка
Отворање, водење и затворање сметки
и изготвување изводи за трансакциски
сметки отворени за хуманитарни цели
Провизија за одобрување/зголемување
на дозволено пречекорување на
трансакциска сметка
* исклучок се преодобрени лимити и
лимити понудени од банката

без надомест
300 МКД
без надомест
30 МКД, месечно

без надомест
25 МКД, месечно
Без надомест
100 МКД
200 МКД
без надомест
без надомест
без надомест
200 МКД

4.2 УПЛАТИ И ИСПЛАТИ ВО ГОТОВО
4.2.1

4.2.2
4.2.3

4.2.4

4.2.5

Готовинска исплата од сметка
- на шалтер на банката
- на шалтер на банката – исплата откуп
на млеко, тутун и субвенции
Уплата на сметка
Уплата на ковани пари на трансакциски
сметки на физички лица над 1.000 МКД
-Клиенти кои имаат само трансакциска
сметка во Банката
-Клиенти приматели на плата/
пензија/лично банкарство или
корисници на депозитен/кредитен
продукт
Уплати во готово од физички лица кои
немаат сметка во банка
- уплати кон НЛБ Банка АД Скопје
- уплати кон сметки кои се водат во
НЛБ Банка со 210
- уплати во готово преку КИБС
За трансакции до 5.000 МКД
За трансакции над 5.000 МКД
- уплати во готово преку МИПС
- уплати на режиски трошоци кон с-ки
на правни лица со кои Банката има
склучено посебен договор
Уплати и исплати во готово на/од
трансакциски сметки на физички лица
отворени за хуманитарни цели

0,1% мин. 30 мкд макс. 300 мкд
50 МКД
без надомест
5% од вредноста на кованите пари, мин.500
МКД, макс.1.000 МКД
2% од вредноста на кованите пари, мин.100
МКД, макс. 500 МКД

без надомест
35 МКД
60 МКД
120 МКД
200 МКД
60 МКД

без надомест

4.3. БЕЗГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ
4.3.1

Трансакции извршени преку МИПС
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4.3.2

4.3.3

4.3.4
4.3.5

4.3.6

4.3.7

-хартиен налог
-хартиен налог кон индиректни
учесници во МИПС
-налог преку електронско банкарство
Трансакции извршени преку КИБС
Трансакции до 10.000 МКД
-хартиен налог
-налог преку електронско банкарство и
мобилно банкарство

200 МКД

Трансакции над 10.001 МКД
-хартиен налог
-налог преку електронско банкарство и
мобилно банкарство
Трансакции преку интерен клиринг
Трансакции до 10.000 МКД
-хартиен налог
-налог преку електронско банкарство и
мобилно банкарство
-налог кон сметка на НЛБ Банка АД
Скопје

48 МКД
15 МКД

Трансакции над 10.001 МКД
-хартиен налог
-налог преку електронско банкарство и
мобилно банкарство
-налог кон сметка на НЛБ Банка АД
Скопје
Повлекување налог од КИБС на
барање на имателот
Плаќање режиски трошоци кон сметки
на правни лица со кои Банката има
склучено посебен договор
-Безготовинско плаќање режиски
трошоци од физички лица со сметка во
банката
-Плаќање режиски трошоци преку ебанк/мобилно банкарство со шаблони
Трајни налози
-за режиски трошоци од сметки на
физички лица кон сметки на правни
лица со кои Банката има склучено
договор
- наплата на трајни налози за вода и
смет за ЈП Водовод и канализација
Скопје
-за пренос во рамки на свои сметки во
НЛБ Банка АД
-за пренос на сметки на НЛБ Банка АД
(рата за кредит,обврски по картички)
-за пренос на туѓи сметки во НЛБ Банка
АД
-за пренос на сметки во други банки
-за пренос на сметкa на ОДПФ НЛБ
Пензија плус
Безготовински трансакции од сметката
и безготовински уплати на шалтерите
на Банката, преку електронско
банкарство и e-commerce насочени
спрема трансакциски сметки на
физички лица отворени за хуманитарни
цели

80 МКД
100 МКД

38 МКД
15 МКД

25 МКД
9 МКД
без надомест

33 МКД
9 МКД
без надомест
100 МКД, од налог

30 МКД
без надомест
без надомест

10 МКД, за извршена наплата
без надомест
без надомест
5 МКД
10 МКД
5 МКД
без надомест
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4.4. ДРУГИ РАБОТИ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ
4.4.1

4.4.2

4.4.3.
4.4.4
4.4.5

4.4.6
4.4.7

Извршување судски одлуки, извршни
решенија и налог за извршување од
извршител и задолжница
- извршувањe решенија за присилна
наплата
- извршувањe 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
Изработка:
- издавање разни потврди, заверка на
податоци и движење на сметка-картица
(* цена од потврда или заверка)
- изработка на препис на изводи (* цена
од припис)
- издавање препис на документи (*
цена од страна)
- изготвување извештај на податоци за
присилна наплата по барање (по
клиент) согласно позитивните законски
прописи
Изработка на пресметка на камата по
барање на клиент
Пакет лично банкарство
Спроведување задолжница
- Поднесување задолжница за наплата
(надоместокот за поднесување се
наплаќа од доверителот, подносител
на задолжницата)
- Повлекување задолжница од страна
на доверителот (надоместокот за
повлекување се наплаќа од
доверителот)
Провизија по налог за меѓубанкарско
порамнување – Mobipay
Извршување други работи на платен
промет во земјата за трансакциски
сметки на физички лица отворени за
хуманитарни цели

1.000 МКД
500 МКД
400 МКД
50 МКД
50 МКД
200 МКД
30 МКД
50 МКД
500 МКД

100 МКД од главница
600 МКД месечно, без провизија за првите 3
месеци
400 МКД

200 МКД

100 МКД
без надомест

4.5. ДРУГИ УСЛУГИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
4.5.1

4.5.2

4.5.3.

4.5.4

Уплати за купување недвижности преку
трансакциски сметки во Банката
• Надоместокот се наплаќа само кога
при извршување на трансакцијата
продавачот на недвижноста врши
продажба на девизи, а купувачот на
недвижноста купување девизи преку
безготовински трансакции
Сезонски уплати на трансакциски
сметки на физички лица по основ
субвенции, откуп на тутун и други
земјоделски култури
Уплати на сметки на амбасади и
останати дипломатски претставништва
во Република Македонија од страна на
физички лица
Изработка на документи:

0,1% од вредноста на трансакцијата

50 МКД, за секоја уплата

100 МКД, за секоја уплата

100 МКД, по предмет
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4.5.5

4.5.6

- изработка на дневни преписи на
изводи, документи и друго
- изработка на кумулативен испис од
годишниот промет
- изработка на амортизационен план по
барање на правни лица
- изработка на каматни листи
Издавање разни потврди, заверки на
податоци, освен потврди за промет по
сметки при пријавување данок
Потпишување документација со
електронски потпис ( eID by Evrotrust)

100 МКД, по испис
200 МКД, по план
100 МКД, по листа
100 МКД
100 МКД

4.6 УСЛУГИ НА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
4.6.1 МЕСЕЧЕН НАДОМЕСТОК ПО ПОЕДИНЕЧНИ ПАКЕТ УСЛУГИ
Пакети за web
електронско
банкарство
Мини клик

Web преглед

Предефинирани
налози

Налози за
плаќање

неограничено

вклучени

/*

0 МКД

Макси клик

неограничено

вклучени

вклучени

0 МКД

Цена
ден/месец

*Преддефинирани налози - налози кон компании со кои Банката има склучено посебен договор за услуги

4.6.2 НАДОМЕСТОК ЗА ПРИКЛУЧОК КОН СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО
БАНКАРСТВО, НАДОМЕСТОК ЗА ИЗРАБОТКА И КОРИСТЕЊЕ
ПОЕДИНЕЧНА ОПРЕМА

4.6.2.1
4.6.2.2
4.6.2.3

4.6.2.4

4.6.2.5

Надоместок за физички лица за
приклучок на елекронското
банкарство со право на трансакции со
токен
Еднократен надомест за користење
НЛБ Клик преку НЛБ М-Токен
Иницијална дистрибуција на НЛБ МТокен апликација на мобилен апарат
на клиент
Надомест за редистрибуција на НЛБ
М-Токен апликација на постоечки
корисник
Надомест за користење сервис НЛБ
М-Клик (по поединечна активирана
апликација)

750 МКД
300 МКД за плаќање во целост
360 МКД за плаќање на 12
месечни рати со траен налог по 30
МКД месечно
без надомест
70 МКД

4.6.3 ПАКЕТ УСЛУГИ СО ВКЛУЧЕНА МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА НЛБ
мКлик
Пакет за млади
(од 18 до 25
години)

Light пакет*

Без надомест

Без надомест

Дебитна картичка
за млади
НЛБ мКлик со
право на плаќање

Visa Electron дебитна
картичка
НЛБ Мини мКлик
(преглед на сметки)

Standard пакет*

Comfort пакет*

Месечен надомест70 МКД
Visa Electron дебитна
картичка
НЛБ мКлик со право
на плаќање

Месечен надомест-120
МКД
Visa Electron дебитна
картичка
НЛБ мКлик со право на
плаќање
НЛБ СМС известување

4.6.4 NLB Pay мобилен паричник
4.6.4.1

Преземање и користење на NLB Pay
мобилниот паричник како и дигитализација на
картички

без надомест
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5. ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
5.1 ИЗДАВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ СО КРЕДИТНИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА
ФИЗИЧКИ ЛИЦА
Тип на провизија/вид
на картичка

5.1.1 Годишна
членарина за основна
картичка*

MasterCard
Light

1.299 МКД

MasterCard
Standard
/VISA Classic

MasterCard
Gold
/VISA Gold

900 МКД за
приматели на
плата/1.500
МКД1/2

3.000 МКД

MasterCard
haPPy

600 МКД

ЗЕГИН
ФАРМ
СКОПЈЕ
Приватна
картичка
500 МКД

5.1.2 Годишна
членарина за
600 МКД
100 МКД
дополнителна
700 МКД
800 МКД
1.500 МКД
картичка*
*MasterCard Light - без надоместок за секоја наредна година на користење, за сите корисници кои
претходната година оствариле најмалку 50.000 МКД годишен промет.
*MasterCard Standard/Visa Classic - без надоместок за секоја наредна година на користење, за сите
корисници кои претходната година оствариле најмалку 80.000 МКД годишен промет.
*MasterCard Gold/Visa Gold - без надоместок за секоја наредна година на користење, за сите
корисници кои претходната година оствариле најмалку 200.000 МКД годишен промет.
5.1.3 АТМ Готовина
3% 4% 3% - мин.180
2.5% - мин.150
мин.180
мин.240
/
МКД
МКД
МКД
МКД
5.1.4 АТМ Готовина на
4% - мин.280
рати
4% - мин.280
МКД ( само за
/
МКД
Gold
/
/
Mastercard)
5.1.5 АТМ Готовина
3.5% уреди на други банки13.5% - мин.280 3.5% - мин.280
4% мин.280
/
МКД
МКД
мин.240
МКД
МКД
5.1.6 Готовина POS во
4% друга Банка +
3% - мин.6€
3% - мин.3€
2% - мин.6€
мин.240
/
провизија од Банката
МКД
5.1.7 Реизработка на
400 МКД
400 МКД
600 МКД
400 МКД
100 МКД
уништена картичка
5.1.8 Отказ на картичка
во процедура на
400 МКД
400 МКД
600 МКД
400 МКД
100 МКД
изработка
POS во продажна мрежа; POS во продажна мрежауреди на други Банки (услугата не е достапна за Зегин
Фарм приватна картица освен на POS терминалите на
Зегин Фарм)
Состојба на сметка - АТМ (услугата не е достапна за
Зегин Фарм приватна картица)
Реиздавање на PIN code-от

0 МКД

20 МКД
200 МКД

Лажно оспорување трансакции

1.000 МКД

Издавање изводи за извршени трансакции
Блокирање на картичката на стоп-листата (трајно)

Без надоместок
1.500 МКД +MasterCard/Visa трошоци;
300 МКД за Зегин Фарм приватна
картичка

Итна изработка на картичка ( услугата не е достапна
за Зегин Фарм приватна картица)

2.000 МКД

Испраќање прва опомена за неплатен долг - 30 дена
од денот на валутацијата

100 МКД
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Испраќање втора опомена за неплатен долг - 60 дена
од денот на валутацијата
Испраќање трета опомена за неплатен долг - 90 дена
од денот на валутацијата
Дистрибуција на MasterCard haPPy кредитните
картички по пошта
Поврат на средства (cash back) на MasterCard haPPy
кредитните картички
Дистрибуција на кредитна картичка по пошта

300 МКД
600 МКД
50 МКД

Партнерска мрежа – мин 1%
Надвор од партнерска мрежа – 0,6%
150 МКД
1Годишна членарина за основна картичка Standard MasterCard за ВИП клиенти на Банката (влог
над 10.000 ЕУР и одлежани средства најмалку 15 дена) не се наплаќа.
2Издавање на MasterCard Standard или Visa Classic без членарина за првата година на користење
за сите корисници на кредити населениe

5.2 ИЗДАВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ СО ДЕБИТНИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА
ФИЗИЧКИ ЛИЦА

вид на картичка

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10

Годишна членарина за основна картичка
Годишна членарина за дополнителна
картичка
АТМ Готовина
Состојба на сметка - АТМ

Master Card Debit PayPass /Maestro
и Maestro младинска картичка/
VISA Electron
ПЕНЗИОНЕР + MAESTRO® - Сојуз на
здруженија на пензионери на Македонија

300 МКД4
/без членарина за основна картичка за
VISA Electron5
200 МКД / 100,00 МКД ПЕНЗИОНЕР +
MAESTRO®
0 МКД
0 МКД

POS во продажна мрежа, POS во продажна
мрежа - уреди на други Банки
АТМ Готовина - уреди на други банки3
Готовина POS во друга Банка + провизија од
Банката
Реизработка на уништена картичка
Реиздавање на PIN code-от
Отказ на картичка во процедура на изработка

0 МКД
2% - мин.2€ / 1.8€
2% - мин.6€
200 МКД / 100 МКД ПЕНЗИОНЕР +
MAESTRO®
200 МКД
200 МКД / 100 МКД ПЕНЗИОНЕР +
MAESTRO®
1.000 МКД
На шалтер на Банката - без надоместок

Лажно оспорување трансакции
Издавање изводи за извршени трансакции
Блокирање на картичката на стоп-листата
5.2.13
1.500 МКД +Visa и MASTER трошоци
(трајно)
5.2.14 Итна изработка на картичка
500 МКД
5.2.15 Дистрибуција на дебитна картичка по пошта
150 МКД
3Провизијата за подигање готовина на туѓи банкомати за Maestro младинска картичка изнесува 2%,
мин.1,8 ЕУР
4Maestro младинска картичка е без членарина за цело времетраење на картичката; ПЕНЗИОНЕР +
MAESTRO® членарината се наплатува на 12 рати од 25 МКД
5 За сите иматели на Младинска трансакциска сметка, годишната членарина за основна Visa Electron
картичка изнесува 300 денари.
5.2.11
5.2.12

5.3 КАРТИЧКИ НА НЛБ БАНКА ОД ПРОГРАМАТА НА DINERS CLUB
INTERNATIONAL НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
5.3.1

АТМ готовина во земјата
(АТМ-и на НЛБ Банка) (АТМ-и на Уни банка)

5% провизија од износот
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5.3.2

Подигнување готовина со можност за
плаќање на рати од банкомати на НЛБ Банка
и од експозитури на Стопанска Банка АД
Битола

5% провизија од износот, 2% еднократен
надоместок, 1,5% камата на месечно ниво
од вкупниот износ определен за плаќање

АТМ готовина во странство
(останати -АТМ-и со знакот на Pulse или
Diners Клуб)

3 € фиксно за износ до 50 €
* дополнителен трошок : сопственикот на
банкоматот може да пресмета
дополнителна провизија, која најчесто
изнесува плус 4%.
6% провизија од износот за износ над 50
ЕУР
* дополнителен трошок : сопственикот на
банкоматот може да пресмета
дополнителна провизија, која најчесто
изнесува плус 4%.

Кеш POS во Банка
(POS уреди на ТТК Банка и Стопанска Банка
Битола)

5% провизија од износот

5.3.5

Провизија за полнење гориво (провизија за
направен трошок на бензинска пумпа)

70 МКД

5.3.6

Годишна членарина за основна картичка

5.3.7
5.3.8

Препечатување картичка
Реиздавање на PIN codе-от
Итно препечатување картичка во рок до 24
часа
Итно издавање картичка во рок до 24 часа
Отказ на картичка во процедура на
изработка
Барање за копија од извршена трансакција
од странство
Барање за копија од слип од извршена
трансакција во земјата

5.3.3

5.3.4

5.3.9
5.3.10
5.3.11
5.3.12
5.3.13
5.3.14

Лажно оспорување на трансакции

5.3.15

Издавање потврда за виза

5.3.16

Продажба со отплата на 24 рати

5.3.17

Продажба на стоки и услуги на рати

5.3.18

Задолжување за користење на услугите на
бизнис салон на скопскиот аеродром

5.3.19
5.3.20
5.3.21
5.3.22
5.3.23
5.3.24
5.3.25

Печатење аналитика – преглед од картичка
Издавање фактури за извршени трансакции
Достава на сметки / фактури по пошта
Активирање гаранции за наплата
(Административни забрани)
Зголемување кредит лимит
Месечен надоместок за користење СМС
услуга Инфо+
Покренување Chargeback
Фактурирање рати во целост

1.800 МКД, годишно со плаќање на 12 рати
1.550 МКД, годишно за плаќање без рати
однапред
300 МКД
200 МКД
1.000 МКД
1.500 мкд, еднократно
930 МКД
8 УСД
по среден курс на НБРМ
300 МКД
максимум 500 УСД
по среден курс на НБРМ
500 МКД еднократно
2% од вкупниот износ определен за
плаќање, еднократно
1% провизија на месечно ниво од вкупниот
износ определен за плаќање
за основен член корисник на Diners
картичка, фиксен надоместок од
15ЕУР+ДДВ;
-за лице кое не е корисник на Diners
картичка а е во придружба на корисник на
Diners картичка, фиксен надоместок од
15ЕУР+ДДВ;
* напомена: задолжувањето по двете
ставки се однесува на корисникот на ДК
картичката
300 МКД еднократно
Без надоместок
500 МКД
600 МКД
90 МКД
фиксен износ од 10 УСД
Еднократен надоместок во висина од 2%
од вкупниот износ на направениот трошок
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5.3.26
5.3.27
5.3.28

Испраќање прва опомена за неплатен долг 30 дена од денот на валутацијата
Испраќање втора опомена за неплатен долг 60 дена од денот на валутацијата
Испраќање трета опомена за неплатен долг 90 дена од денот на валутацијата

100 МКД
300 МКД
600 МКД

5.4 ОСТАНАТИ ПРОВИЗИИ ЗА ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

5.4.1

5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5

5.5

Активирање административна забрана по
заостанати долгови на корисници на парични
картички на Банката
Користење на сервис СМС известување
- за корисници на услугата "пакет лично
банкарство"
Провизија за поднесено барање за
зголемување лимит на кредитна картичка
Месечен надоместок за одржување на
MobiPay сметка
Провизија за примена апликација за
кредитни картички за физички лица

манипулативен трошок 500 МКД
100 МКД месечно
без надомест
200 МКД по поединечно барање
15 МКД по поединечен картичен продукт
300 МКД за примена апликација за
основна картичка

ПРОМОТИВНИ КАМПАЊИ ЗА ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НА ФИЗИЧКИ
ЛИЦА

6. РАБОТИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ СО ФИЗИЧКИ ЛИЦА
6.1

ОТКУП НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ

6.1.1

Надомест за неуспешна понуда за откуп
на државни хартии од вредност од
Министерството за финансии
Откуп на државни хартии од вредност од
Министерството за финансии

6.1.2

300 МКД по барање
0,12% од номиналната вредност на
државните хартии од вредност минимум 300 МКД

6.2

СТАРАТЕЛСКИ УСЛУГИ

6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2

Старателски услуги на домашен пазар
Отворање старателска сметка
без надомест
Трансакциски трошоци
1.000 МКД
Надоместокот се наплаќа при пренос на средства за секоја склучена трансакција купување хартии од вредност и при прием на уплати на средства за секоја склучена
трансакција - продавање хартии од вредност.
Прилив на средства на старателска сметка без надомест
Репатријација/Одлив на средства од
без надомест
старателска сметка
Старателски услуги на странски пазар
Трансакциски трошоци
1.000 МКД + стварни трошоци
Стварните трошоци се одредени со тарифата на странската банка преку која се врши
порамнување на секоја склучена трансакција (купување и продавање) на хартии од
вредност

6.2.1.3
6.2.1.4
6.2.2
6.2.2.1

6.3

УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

6.3.1
6.3.1.1

Тргување со акции и обврзници
Тргување со акции и обврзници на домашен и на странски пазар (освен континуирани
државни обврзници на домашен пазар)
Oстварен промет во МКД:
до 2.000.000
0,90% + стварни трошоци
од 2.000.001 до 4.000.000
0,80% + стварни трошоци
од 4.000.001 до 6.000.000
0,61% + стварни трошоци
над 6.000.001
0,51% + стварни трошоци
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Надоместокот за тргување со хартии од вредност се пресметува врз основа на
остварениот дневен промет со поединечна хартија од вредност. Минимален износ на
надоместокот изнесува: за промет до 10.000 МКД - 300 МКД + стварни трошоци по
хартија од вредност и за промет над 10.000 МКД - 500 МКД + стварни трошоци по
хартија од вредност.
Банката ќе пресмета и наплати стварни трошоци (трошоци на глобален и/или локален
брокер и/или локален пазар, освен трошоци на партнерски брокерски куќи)
Тргување со континуирани државни обврзници издадени од Министерство за
6.3.1.2
финансии - 0,12% од вредноста на трансакцијата - минимум 300 МКД
6.3.2
Инвестиционо советување
според договор
6.3.3
Извршување трансакции и активности за
сметка на трети лица потребни при
преземање едно акционерско друштво во
според договор
согласност со Законот за преземање
акционерски друштва
6.3.4
Надомест за активности на чување на хартии од вредност
6.3.4.1
Домашен пазар - за нерезиденти
6.3.4.1.1
Отворање и водење сметки на хартии од вредност, исплата на доспеани побарувања,
исплата на дивиденди и камати од издавачи на хартии од вредност и известување за
корпоративни активности
вредност на портфолио во висина на
годишен надомест
средства во МКД
до 15.375.000 МКД
0,26%
над 15.375.000 до 30.750.000 МКД
0,24%
над 30.750.000 до 61.500.000 МКД
0,22%
над 61.500.000 МКД
0,20%
Минимален износ на надомест изнесува 1.000 МКД - месечно.
Процентот се искажува на годишно ниво, а наплатата на надоместокот се врши
месечно.
6.3.4.1.2
Специјални извештаи на барање на клиент
2.000 МКД
6.3.4.1.3
Застапување на собрание на акционери
6.000 МКД + стварни трошоци
6.3.4.1.4
Непредвидени трошоци
Стварни трошоци
6.3.4.1.5
Пренос на хартии од вредност од една
сметка на друга во Централниот депозитар
1.000 МКД + стварни трошоци
за хартии од вредност по барање на клиент
6.3.4.1.6
Поврат на данок и даночно ослободување
2.000 МКД + стварни трошоци
6.3.4.2
Странски пазар
6.3.4.2.1
Чување на хартии од вредност на индивидуална старателска сметка на клиентот
6.3.4.2.1.1 Отварање старателска сметка
1.800 МКД + ДДВ + стварни трошоци
6.3.4.2.1.2 Водење сметки на хартии од вредност, исплата на доспеани побарувања, исплата на
дивиденди и камати од издавачи на хартии од вредност и известување за
корпоративни активности
Вредност на портфолио во висина на
годишен надомест
средства во противвредност во ЕУР
до 250.000 ЕУР
0,10% + ДДВ + стварни трошоци
над 250.000 до 500.000 ЕУР
0,09% + ДДВ + стварни трошоци
над 500.000 до 1.000.000 ЕУР
0,08% + ДДВ + стварни трошоци
над 1.000.000 ЕУР
0,07% + ДДВ + стварни трошоци
Минимален износ на надомест изнесува 1.000 МКД+ДДВ+стварни трошоци- месечно.
При одредување на противвредноста на портфолиото се применува среден курс на
НБРМ кој важи на денот за кој се врши пресметката. Процентот се искажува на
годишно ниво, а наплатата на надоместокот се врши месечно.
6.3.4.2.2
Чување на хартии од вредност на збирна старателска сметка на Банката
6.3.2.2.1
6.3.4.2.2

Отворање старателска сметка (во зависност од
Стварни трошоци
барањата на локален пазар)
Водење сметки на хартии од вредност, исплата на доспеани побарувања, исплата
на дивиденди и камати од издавачи на хартии од вредност
Вредност на портфолио во висина на
средства во противвредност во ЕУР
до 100.000 ЕУР

годишен надомест
0,25% + ДДВ + стварни трошоци*
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над 100.000 до 500.000 ЕУР
0,24% + ДДВ + стварни трошоци*
над 500.000 до 1.000.000 ЕУР
0,23% + ДДВ + стварни трошоци*
над 1.000.000 ЕУР
0,22% + ДДВ + стварни трошоци*
Минимален износ на надомест изнесува 3.000 МКД+ДДВ+стварни трошоци- годишно.
При одредување на противвредноста на портфолиото се применува среден курс на
НБРМ кој важи на денот за кој се врши пресметката. Процентот се
искажува на годишно ниво, а наплатата на надоместокот се врши полугодишно.
*Банката ќе ги префактурира стварните трошоци за safekeeping fee, освен за Словенија и
за оние пазари на кои стварните трошоци не надминуваат 0,10%, во износ кој надминува
0,10%
Корекција на инструкциите за порамнување
Откажување на инструкциите за
порамнување
Специјални извештаи на барање на клиент
Застапување на собрание на акционери прибирање документација
Пренос на хартии од вредност од една
сметка на друга во странски депозитар на
хартии од вредност
Останати трошоци

6.3.4.2.3
6.3.4.2.4
6.3.4.2.5
6.3.4.2.6
6.3.4.2.7

6.3.4.2.8

1.000 МКД + стварни трошоци
1.000 МКД + ДДВ + стварни трошоци
3.000 МКД + ДДВ + стварни трошоци
7.000 МКД + ДДВ + стварни трошоци
1.000 МКД + ДДВ + стварни трошоци
Стварни трошоци

7. ТРЕЗОРСКИ РАБОТИ СО ФИЗИЧКИ ЛИЦА
7.1.

ИЗНАЈМУВАЊЕ НА СЕФОВИ (според нивна големина)
Димензии

Месечно (мкд)

Годишно (мкд)

71х310х420

420,00

4.200,00

95х300х420

420,00

4.200,00

145х310х420

520,00

5.200,00

195х300х400

520,00

5.200,00

235х310х420

630,00

6.300,00

295х300х400

630,00

6.300,00

290х310х420

840,00

8.400,00

510х310х420

1.340,00

13.400,00

СТВАРНИ ТРОШОЦИ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Провизии и трошоци кои ќе ги пресмета странскиот кореспондент
Трошоци што ги пресметуваат други банки во земјата и во странство,a кои учествуваат во
извршувањето на работите
Поштарина за препорачани, експресни и авионски пратки, пратки со повратен рецепис и
други посебни ракувања со пратки, поштарина за пакети и транспортни трошоци
Такси, даноци, премии за осигурување и слично кои Банката ги плаќа за сметка на
комитентот, а кои согласно важечките прописи паѓаат на товар на комитентот
Судски трошоци (такса за тужба, такса за одлука, такса за жалба, трошоци за вештачење, за
привремен застапник, проверка дали има поведено оставинска постапка и др.) трошоци за
правно застапување, нотарски трошоци, трошоци за извршување и сл.
Трошоци за стручњаци - експерти за барање за добивање инвестициони кредити, а по
претходен договор со барателот на кредитот
Трошоци за посебни обрасци во работењето (меници, налози и слично)
Замена на брава од сеф поради загубен клуч -200 EUR за потпишани договори по 1.5.2021
Други трошоци во работењето
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- Банката може да наплати и други стварни трошоци кои не се опфатени со оваа Тарифа,
доколку е тоа регулирано со посебен договор помеѓу Банката и корисникот на услугата.
- Висината на надоместокот за услугите во девизното работење за корисници во земјата се
пресметува во денари со примена на средниот курс од индикативната курсна листа на
Народна банка на Република Македонија која важи на денот на пресметката.
- Ако девизните работи се извршуваат во земјата преку повеќе домашни банки,
надоместоците се делат на еднакви делови меѓу тие банки.
- За услугите кои што Банката ги извршува на странски кореспонденти, надоместоците се
пресметуваат во девизи спрема важечката тарифа за надоместоци за услугите на
странските коресподенти.
- Сите задолжителни извештаи Банката ги изработува без надоместок

ЗАЕДНИЧКИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
1.
2.
3.
4.

За одделни работи што ги врши Банката, а кои не се предвидени во оваа Тарифа, висината
на надоместокот се утврдува со договор помеѓу Банката и комитентите
За одделни работи, Банката може да договара надоместоци во вид на паушал.
Надоместоците се наплатуваат од налогодавачот ако со договор не е поинаку предвидено и
тоа во моментот на поднесување налог/барање за извршување на услуга.
Управниот одбор на Банката врши измени и дополнувања на Тарифата на надоместоците
на услугите на Банката од времен карактер и измени за одделни случаи заради
остварување на деловната политика и финансискиот план на Банката.
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