Е-ВЕСНИК
КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ

Број 2
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Капитал Банка заедно со децата од
Ј.У. Детски Дом 11 Октомври Скопје во
посета на манастирот во Лешок
Капитал Банка АД Скопје во соработка со Националниот совет за
родова рамноправност и Митрополитот Тетовско – гостиварски Јосиф
им овозможија на децата од Домот 11 Октомври, по повод завршување
на учебната година, на 12.06.2014 (четврток) да го посетат Лешочкиот
манастир.
Eднодневната екскурзија покрај одличната можност за дружење
и спортски активности со децата се искористи и за подобро
запознавање на манастирскиот комплекс.
Оваа прошетка ќе остане запаметена по насмеаните лица,
поминатото време во игра, смеа, дружба и подобро запознавање.
Веруваме дека и во иднина ќе бидеме дел и од други настани, каде
подржувајќи ги младите, ќе допринесеме за нивниот личен развој како
индивидуи кои успешно ќе се вклопат во заедницата во која живееме и
работиме.

Број 2
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Нова услуга во Капитал Банка АД Скопје
Капитал Банка АД Скопје на крајот на месец јуни стана дел од широката
мрежа на агенти и субагенти кои ја нудат услугата брз трансфер на
пари – MoneyGram. Приклучувајќи се на тимот на субагенти под агентство
на Уни БанкаАД Скопје се приклучи на над 330.000 агенти кои поврзуваат
безброј семејства насекаде во светот.
Сo оваа услуга Капитал Банка АД Скопје Ви овозможува поедноставен,
полесен, побрз и пред се посигурен начин за испраќање и примање на
пари.
Избегнете ги сложените процедури, испратете или примете пари за
помалку од 10 минути без користење на трансакциска сметка или
кредитна картичка.
Поврзете се со светот и своите најблиски на брз и евтин начин!
Посетете ги нашите експозитури и шалтери, нашите вработени Ви стојат
на располагање за да Ве информираат и услужат.

ЗА ИСПРАЌАЊЕ ПАРИ
1. При посетата во експозитура задолжително приложете документ за
идентификација и потоа пополнете апликација.
2. Уплатете ја сумата која саката да ја пратите, заедно со провизијата за
MoneyGram услугата.
3. Вработениот во експозитурата ќе Ви го соопшти референтниот број, и за
истиот известете го лицето кое треба да ги прими парите.
*Максималниот износ кој може да се испрати месечно од страна на едно
лице е до 2.500 ЕУР.

ЗА ПРИМАЊЕ ПАРИ

1. Испраќачот ќе Ве извести за сумата на пари која треба да ја примите и ќе Ви
го соопшти референтниот број.
2. Посетете ја најблиската експозитура или шалтер, со претходно приложување
на документот за идентификација, и секако пополнете го формуларот за
прием.
3. Вработениот во експозитурата по направената проверка ќе Ви потврди дека
средствата Ви се на располагање и на Ваша желба веднаш ќе Ви ги исплати
испратените пари.
*Максималниот износ кој може да го прими дневно едно лице е до 5.000 ЕУР
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Наменски кредити
за купување куфер во
соработка со ИНФИНИТИ
ЛТД ФЕШН ДООЕЛ извоз увоз Скопје

До 15.000,00 ден.
0% каматна стапка
СВТ: 3,48%*
6 месеци рок на отплата
1% провизија за обработка
До 30.000,00 ден.
0% каматна стапка
СВТ: 2,21%*
10 месеци рок на отплата
1% провизија за обработка

*Врз висината на СВТ влијае рокот
на враќање на кредитот, износот
на кредитот, износот на трошоците
за кредитот што се вклучени во
пресметката на СВТ и висината на
номиналната каматна стапка.

НЕ ЧЕКАЈ!!! КОРИСТИ Е-БАНКИНГ

Мрежа на експозитури и шалтери
на Капитал Банка АД Скопје
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Експозитура Деловен Центар
Соравиа
ул. Филип Втори Македонски
бр.3, 1000 Скопје
Тел: 02/3102 563, 3102 508
Експозитура Аеродром
Бул. Јане Сандански
бр.26 зграда-1, локал 6
1000 Скопје
Тел: 02/2403 001
Експозитура Струмица
ул. Благој Мучето бр.4,
2400 Струмица
Тел: 034/349 764
Експозитура Тетово
Бул. Илирија
бр.41/2, 1200 Тетово
Тел: 044/352 233,352 235
Шалтер 1 АМСМ Центар
ул. Митрополит Теодосиј
Гологанов бр.51- Центар
1000 Скопје
Тел: 02/3298 592, 3298 593

Наменски кредити во соработка со ЛТД ФЕШН ЕНД
ТОИС ГРУП ДООЕЛ извоз - увоз Скопје, за купување
производи во продавниците на
Теа Колорс
До 15.000,00 ден.
0% каматна стапка
СВТ: 3,48%*
6 месеци рок на отплата
1% провизија за обработка

До 30.000,00 ден.
0% каматна стапка
СВТ: 2,21%*
10 месеци рок на отплата
1% провизија за обработка

*Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот
на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во
пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.

ЗА ИСПРАЌАЊЕ
Шалтер
2 АМСМ Чаир ПАРИ
ул. Лазар Трповски
бб - Чаир, 1000 Скопје
Тел: 02/2601 062, 2601 063
Шалтер 3 при Универзитет за
туризам и менаџмент
Бул. Партизански Одреди бр.99
1000 Скопје
Тел: 02/3070 446

