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1.Depozita
Afati/ valuta
Depozita të lira
7 ditë (min. 1.000.000 МKD)*
14 ditë (min 1.000.000 МKD)*
Depozita të padestinuara
1 muaj*
3 muaj*
6 muaj*
12 muaj*
24 muaj

36 muaj
Depozitë në denarë me klauzolë
devizore

МKD
0%
0,02%
0,03%

ЕUR
0%
/
/

USD
0%
/
/

CHF
0%
/
/

0,05%
0,30%
0,80%
2,00%
2,50% (6M SKIBOR
+ 0,74p.p. )

0,01%
0,05%
0,25%
0,90%
1,00%

0,10%
0,15%
0,25%
0,40%
0,60%

/
/
/
/
/

2,90% (6M SKIBOR
+ 1,14p.p.)
Sipas kontratës

1,00%

0,80%

/

/

/

/

*Norma e interesit për depozitat në MKD deri 12 muaj dhe për të gjitha depozitat në EUR dhe USD është fikse,
normë interesi vjetore.
6M SKIBOR = 1,76%
6M EURIBOR = -0,270 (në qoftë se shkalla e EURIBOR është negative, llogaritet që është me vlerë 0)

**Për depozita të ndërmarrjeve financiare (fonde, kompanitë e sigurimeve dhe ndërmarrje tjera financiare) në
vlera më të mëdha, vlejnë normat kontraktuale, të përcaktuara në përputhje me vendimet e Bordit Drejtues të
Kapital Bankës SHA Shkup. Kjo dispozitë i përfshin të gjitha kontratat aktuale dhe të ardhshme të lidhura
paraprakisht.
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2.QARKULLIMI I PAGESAVE NË VEND
Përshkrimi i shërbimit
Hapja e llogarisë
Hapja e llogarisë
Hapja e llogarisë me procedurë të shpejtë - të njejtën ditë
Administrimi i llogarisë së transaksionit në denarë
Llogari e cila ka deri 10 rapote në muaj

Kompensimi
Pa komision
200 МKD
400 MKD

Lligari e cila ka mbi 10 raporte në muaj

600 MKD

Ndryshim i të dhënave në llogari(ndryshime statusore, ndryshim i
nënshkruesve dhe të ngjashme)
Mbyllja e llogarisë
Me kërkesë të klientit
Në përputhje me Ligjin
Qarkullimi i pagesave me para të gatshme
Tërheqja nga llogaria
Pagesa në dobi të llogarisë për realiziim të qarkullimit të
pagesave në Bankë
Transaksione nga Banka drejt Klientitt dhe nga Klientii drejt
Bankës
Dhënie e raporteve të rregullta

200 MKD

Raport me kërkesë të pronarit të llogarisë
Qarkullimi i pagesave pa para të gatshme
Pagesa interne kliring

50 MKD

Pagesa interne kliring në dobi të Kapital Bankës
Pagesë e vogёl KIBS
Pagesë e madhe dhe emergjente MIPS
Pagesa në dobi të llogarisë për realizim e QP në Bankë
Të ardhura në denarë nga jorezident
Vënie e urdhrit të përhershëm
Ndryshim i urdhrit të përhershëm

Pa kompensim
0,03 % min. 40 МKD
0,03 % min. 220 MKD maks. 1.000 MKD
Pa kommision
0,10% min. 500 МKD
200 МKD
200 МKD
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1.000 MKD
Pa kompensim
0,30 % min. 50 MKD
0,12 % min. 100 МKD
Pa kompensim
Pa komision

Fiks 20 MKD
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Shërbime të tjera
Përshkrim i shërbimit
Përmbarim i një vendimi gjyqësor, vendime të Drejtorisë së të
hyrave publike, nga Drejtoria doganore dhe urdhra të tjerë për
për pagesë me dhunë
Përmbarim i pjesshëm i një vendimi gjyqësor, vendimeve të
Drejtorisë sa të hyrave publike, të Drejtorisë doganore dhe
urdhara të tjerë për pagesë me dhunë.
Përgatitja e informacionit nga Banka ,me kërkesë të MPPS,
Agjencioni për punësim, dhe Fondi për sigurim shëndetësor në
bazë të Protokollit të nënshkruar për shkëmbim
Përllogaritje e interes vonesës ( për çdo zë individualisht) me
kërkesë të të tjerëve
Dërgim i shënimit për bllokim në KIBS
Dërgim i shënimit për debllokim në KIBS
Dhënјa e vërtetimeve të ndryshme dhe dokumente të tjera me
kërkesë të klientit
Dhënја e vërtetimit për aftësi paguese me kërkesë të klientit
Kopje nga dokumentеt
Tërheqje e urdhrit nga KIBS për persona juridik
Dhënie vërtetim për llogarinë përmbaruesve.
Status i VIP - Klient , person juridik i vendit me mënyrë të veçantë
të shërbimeve
Realizimi i obligacionit
Dorëzim i obligacionit për pagesë nga ana e kreditorit
Tërheqje e onligacionit nga ana e kreditorit
Transaksione me letra me vlerë shtetërore
Blerje e letrave shtetërore me vlerë
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Kompensim
1.000 MKD

250 MKD

3.000 MKD

200 MKD + TVSH
500 MKD për çdo shënim
500 MKD për çdo shënim
400 MKD + TVSH
400 MKD + TVSH
50 MKD për çdo faqe + TVSH
100 MKD
400 MKD + TVSH
Sipas Kontratës, min, 3000 MKD në muaj
1.200 MKD
1.000 MKD
1.000 MKD
0.10 % min. 200 MKD (Nga vlera nominale)
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3.BANKA ELEKTRONIKE (E-Banking)
Përshkrimi i shërbimit
Kompensimi mujor
Dërgim i raporteve përmes e-mail
Pagesa
Pagesa interne kliring
Pagesa interne kliring në dobi të Kapital Bankës
Pagesë e vogël KIBS
Pagesë e madhe dhe urgjente MIPS
Certifikat digjitale
Lënshim
Rilëshim
Rilëshim me kërkesë të klientit
Bllokim i certifikatës digjitale me kërkesë të klientit
Dhënie e kodit -TAN
Dhënie plotësuese e kodit TAN
Dhënie e certifikatës digjitale nga shtëpia e autorizuar - KIBS
VERBA K2 në 2 vjet
VERBA K2 në 3 vjet
VERBA Pro 2 në 2 vjet
VERBA Pro 2 në 3 vjet
Rinovimi certifikatës digjitale nga shtëpia e autorizuar - KIBS
VERBA K2 në 2 vjet
VERBA K2 në 3 vjet
VERBA Pro 2 në 2 vjet
VERBA Pro 2 në 3 vjet
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Kompensimi
Pa kompensim
Pa kompensim
Fiks 18 MKD
Pa kompensim
0,02 % min. 20 maks. 100 MKD
0,02 % minн. 120 maks. 500 MKD
500 MKD njëherë
300 MKD
1.000 MKD +TVSH
500 MKD +TVSH
Pa kompensim
Pa kompensim
2.560 MKD
3.220 MKD
3.560 MKD
4.580 MKD
1.470 MKD
2.130 MKD
2.470 MKD
3.490 MKD
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4.QARKULLIMI I PAGESAVE JASHTA VENDIT - REZIDENT
Përshkrim i shërbimit
Mandate NOSTRO dhe LORO
Mandate Nostro për persona juridik
Mandate nostro në kornizat e bankës
Mandate Nostro në banka të tjera të vendit
Mandate Nostro për persona juridik - valuta Т+0
Tërheqje e efektivës për udhëtim zyrtar
Tërheqje e efektivës për shpenzime eksploatimi
SWIFT - shpenzime
Mandate Loro për persona juridik të huaj
Mandate Loro për persona juridik përmes bankave të vendit
Pagesë e efektivës të huaj për pagesa në llogari të perosanave juridik
të vendit - pagesa në efektivë
Konvertim i valutës gjatë pagesës të efektivës për pagesë në efektivë
Përpunim i të hyrave devizore për deponim të mjeteve themelore deri
20.000 EUR
Përpunim i të hyrave devizore për deponim të mjeteve themelore mbi
20.000 EUR
Të gjitha llojet e ankesave ( mungesë informacionesh ) për mandate
Loro dhe Nostro
Transfer i devizave në bankta tjera të vendit për klient të njejt
OPERACIONE TË TJERA NË ME PAGESAT JASHTA VEDNIT
Përgatitja e formularëve ND dhe NP për paraqitje të punëve kreditore
jashta vendit për llogari të personit juridik të vendit
Deponim dhe tërheqje të efektivës të huaj, nga konvertues të
autorizuar për klient, qarkullimi total i të cilëve për 30 ditët e fundit
është deri 200.000 EUR ose kundërvlerë tjetër
Deponim dhe tërheqje të efektivës të huaj, nga konvertues të
autorizuar për klient, qarkullimi total i të cileve për 30 ditët e fundit
është mbi 200.0000 EUR ose kundërvlerë tjetër
Ndryshim i instrukcioneve me urdhëresë
Vërtetime të ndryshme, raporte dhe të ngjashme me kërkesë të klientit
PUNA ME LLOGARI DEVIZORE
Hapja e llogarisë devizore
Administrimi i llogarisë devizore
Mbyllja e llogarisë devizore
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Kompensimi
0,30% min. 500 MKD + shpenzime
për bankën e huaj
0,10% min. 500 MKD maks. 3.000
MKD
0,30% min. 500 MKD maks. 6.000
MKD
0,35% min. 750 MKD + shpenzime
për bankën e huaj
0,50% min. 600 MKD
0,40% min. 1.000 MKD
300 MKD
0,10% min. 500 MKD
0,10% min. 500 MKD
0,50% min. 600 MKD
0,10 denarë për njesi të valutës
ЕUR/USD/CHF min.1.000 MKD
0,20% min. 500 MKD
0,18% min. 500 MKD
1.000 MKD
0.10% min. 500 MKD

5.000 MKD në vit për çdo paraqitje
kreditore dhe 1.000 MKD për çdo
dokument
0,20 % min. 500 MKD për
transaksion
0,10 % min. 500 MKD për
transaksion
1.000 MKD
300 MKD ë TVSH
Pa kompensim
Pa kompensim
600 MKD
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5.PUNË ME JOREZIDENT
Përshkrim i shërbimit
Hapja e llogarisë
Hapja e llogarisë denarike
Hapja e llogarisë në denarë - urgjent - të njejtën ditë
Hapja e llogarisë devizore
Rishikimi i dokumenteve për hapjen e llogarisë
Administrim i llogarisë
Administrim i llogarisë denarike
Llogari e cila ka mbi në muaj
Mbyllja e llogarisë denarike me kërkesë të klientit
Administrimi i llogarisë devizore
Mbyllja e llogarisë devizore me kërkesë të klientit
Mandate Loro dhe Nostro
Transfer i devizave në banka tjera të vendit për klient të njejt
Mandat Loro në llogarinë e personit juridik jorezident
Hyrje nga pagesa e parave të huaja
Hyrje nga pagesa e denarëve në përputhje me Ligjin
Tërheqje në denarë
Pagesë e vogёl KIBS
Pagesë e madhe dhe emergjente MIPS
Tërheqje në para të huaja efektive
Mandat Nostro jashta shtetit
Mandat Nostro jashta shtetit për T+O
Mandat Nostro në kornizat e bankës
Mandat Nostro në banka të tjera të vendit
Akreditive
Puna me garancione
Konvertim i valutave
Pagesa në denarë në RM
Pagesa interne kliring
Pagesë e vogёl KIBS
Pagesë e madhe dhe emergjente MIPS
Sttaus i VIP - Klientit , person juridik i jashtëm me mënyrë të veçantë të
shërbimeve
SWIFT (faks) shpenzime
Të gjitha llojet e ankesave (mungesë informacionesh ) për mandate Loro
dhe Nostro
Mandate Loro për persona juridik përmes bankave të vendit
OPERACIONE TË TJERA NË PUNËN DEVIZORE
Përgatitja e formularëve ND dhe NP për paraqitje të punëve kreditore
me jashtë për llogari të personit juridik të vendit
Pagesë dhe tërheqje të mjeteve efektive të huaja, nga konvertues të
autorizuar për klient, qarkullimi total i të cilëve për 30 ditët e fundit
është 200.000 EUR ose kundërvlerë tjetër
Tarifat e çmimit për persona juridik me afat nga 01.06.2019

Kompensimi
300 MKD
600 MKD
10 EUR
50 EUR

10 EUR
1.000 MKD
Pa kompensim
10 EUR
0.10% min. 10 EUR
0,10% min. 20 EUR
0,50% min. 10 EUR
0,50 % min 600 MKD

0,03% min.40 MKD
0,03% min.220 MKD maks. 1.000 MKD
0,50% min. 10 ЕUR
0,30 % min. 15 ЕUR maks. 500 ЕUR +
shpenzimet për bankën e huaj
0,35% min. 20 euro + shpenzim për
bankën e huaj
0,20 % min. 10 ЕUR макс. 50 ЕUR
0,30% min. 10 ЕUR maks. 100 ЕUR
Në përputhje me kompensimet e
definuara për punën me akreditive
Në përputhje me kompensimet e
definuara për punën me garancione
Në përputhje me kurset e shitblerjeve
të bankës
0,03% min.30 MKD
0,30% min. 40 MKD
0,30% min 220 MKD maks.1000 MKD
Sipas Kontratës, min. 100 EUR në muaj
10 EUR
1.000 MKD
0,10% min. 10 EUR maks. 300 EUR +
komisioni i bankës të vendit
5.000 MKD në vit për çdo paraqitje
kreditore dhe 1.000 MKD për çdo
dokument
0,20 % min. 500 MKD për transaksion
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Pagesë dhe tërheqje të mjeteve efektive të huaja, nga konvertues të
autorizuar për klient, qarkullimi total i të cileve për 30 ditët e fundit
është më shumë se 200.000 EUR ose kundërvlerë tjetër
Ndryshim i instrukcioneve me urdhër
Vërtetime të ndryshme, raporte dhe të ngjashme me kërkesë të klientit

0,10 % min. 500 MKD për transaksion

1.000 MKD
300 MKD + TVSH

6.OPERACIONET E KREDITIMIT
Përshkrim i shërbimit

Në denarë

Me klauzolë devizore

Kredi afatshkurtra me afat pagese deri në 1 vit (Kredi me shlyerje me këste , linjat e kreditit, kredi Bullitt)
-

Me mbulesë 100% mjete me depozitë

Deri në 2,50% mbi normën
e interesit të depozitës
Nga 9,16%
(Nga 6M SKIBOR + 7,40p.p.)

Deri në 2,50% mbi normën e
interesit të depozitës
9,00%
(Nga 6M EURIBOR + 9p.p.)

-

Me mbulesë me mjetë në të holla dhe
metale të çmuara në depo

-

Me mbules hipotekë të pasurisë së
patunddshme

Nga 8,11% deri 9,91%
Nga 7,95% deri 9,80%
(nga 6M SKIBOR + 6,35p.p. (nga 6M EURIBOR + 7,95 p.p.
deri 6M SKIBOR + 8,15p.p.) deri 6М EURIBOR + 9,80 p.p.)

-

Me mbulesë lënie peng e gjërave të
luajtshme ( automjete, makineri, stoqe)

Nga 8,51% deri 10,51%
Nga 8,30% deri 10,30%
(nga 6M SKIBOR + 6,75p.p. (nga 6M EURIBOR
deri 6M SKIBOR + 8,75p.p.) +8,30p.p. deri 6М
EURIBOR + 10,30p.p.)

-

Me garanci bankare

Nga 6,01% deri 7,91%
Nga 5,90% deri 7,90%
(nga 6M SKIBOR + 4,25p.p. (nga 6M EURIBOR + 5,90p.p.
deri 6M SKIBOR + 6,15p.p.) deri 6М EURIBOR + 7,90p.p.)

-

Me mbulesë me letra me vlerë

11,01%
(6M SKIBOR + 9,25p.p.)

-

Me mbulesë kambial në formën e akteve
noteriale

Nga 8,11% deri 9,91%
Nga 7,95% deri 9,90%
(nga 6M SKIBOR + 6,35p.p. (nga 6M EURIBOR + 7,95p.p.
deri 6M SKIBOR + 8,15p.p.) deri 6M EURIBOR + 9,90p.p.)

-

Me mbulesë peng mbi kërkesat

Nga 8,11% deri 9,91%
Nga 7,90% deri 9,90%
(nga 6M SKIBOR + 6,35p.p. (nga 6M EURIBOR + 7,90p.p.
deri 6М SKIBOR + 8,15p.p.) deri 6M EURIBOR + 9,90p.p.)

10,90%
(6M EURIBOR + 10,9 0p.p.)

Kredi afatgjata me pagesë mbi 1 vit (Kredi me shlyerje me këste, linja e kreditit, kredi Bullitt)
-

Me nbulesë 100% mjete me depozitë

-

Me mbulesë me mjetë në të holla dhe
metale të çmuara në depo

-

Me mbules hipotekë të pasurisë së
patunddshme
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Deri në 2,50% mbi normën
e interesit të depozitës
9,06%
(6M SKIBOR + 7,30p.p.)

Deri në 2,50% mbi normën e
interesit të depozitës
9,00%
(6M EURIBOR + 9,00p.p.)

Nga 7,01% deri 8,91%
Nga 6,90% deri 8,80%
(nga 6M SKIBOR + 5,25 p.p. (nga 6M EURIBOR + 6,90 p.p.
deri 6M SKIBOR + 7,15 p.p.) deri 6M EURIBOR + 8,80 p.p.)
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-

Me mbulesë lënie peng e gjërave të
luajtshme(automjete, makineri, stoqe)

Nga 8,01% deri 9,91%
Nga 7,80% deri 9,80%
(nga 6M SKIBOR + 6,25 p.p. (nga 6M EURIBOR +
deri 6M SKIBOR + 8,15 p.p.) 7,80p.p. deri 6M
EURIBOR + 9,80 p.p.)

-

Me garanci bankare

Nga 6,01% deri 7,91%
Nga 5,85% deri 7,80%
(Nga 6M SKIBOR + 4,25p.p. (Nga 6M EURIBOR + 5,85p.p.
deri 6M SKIBOR + 6,15p.p.) deri 6M EURIBOR + 7,80p.p.)

-

Me mbulesë me letra me vlerë

11,01%
(6M SKIBOR + 9,25 p.p.)

-

Me mbulesë kambial në formën e aktit
noterial

Nga 8,01% deri 9,91%
Nga 7,80% deri 9,80%
(Nga 6M SKIBOR + 6,25 p.p. (Nga 6M EURIBOR + 7,80 p.p.
deri 6M SKIBOR +8,15 p.p.) deri 6M EURIBOR + 9,80 p.p.)

-

Me mbulesë peng mbi kërkesat

Nga 8,01% deri 9,91%
Nga 7,80% deri 9,80%
(Nga 6M SKIBOR + 6,25 p.p. (nga 6M EURIBOR + 7,80 p.p.
deri 6M SKIBOR + 8,15 p.p.) deri 6M EURIBOR + 9,80 p.p.)

10,80%
(6M EURIBOR + 10,80 p.p.)

Kredi afatshkurtra dhe afatgjata në bazë të Kontratës për kredi limit kornizë
Me nbulesë 100% mjete me depozitë

Me mbulesë mjete në të holla në depo

Deri në 2,50% pikë mbi
normën e interesit të
depozitës
9,06%
(6M SKIBOR + 7,30p.p.)

Deri në 2,50% pikë mbi
normën e interesit të
depozitës
9,00%
(6M EURIBOR + 9,00 p.p.)

Me mbulese peng i pasurisë së patundshme

Nga 7,01% deri 8,91%
Nga 6,90% deri 8,80%
(Nga 6M SKIBOR + 5,25 p.p. (Nga 6M EURIBOR + 6,90 p.p.
deri 6M SKIBOR + 7,15 p.p.) deri 6M EURIBOR + 8,80 p.p.)

Me mbulesë lënie peng e mjeteve të levizëshme
(automjete, makineri, stoqe)

Nga 8,01% deri 9,91%
Nga 7,80% deri 9,80%
(Nga 6M SKIBOR + 6,25 p.p. (Nga 6M EURIBOR + 7,80 p.p.
deri 6M SKIBOR + 8,15 p.p.) deri 6M EURIBOR + 9,80 p.p.)

Me mbulesë lënie peng e letrave me vlerë

11,01%
(6M SKIBOR + 9,25p.p.)

Me mbulesë garanci bankare

Nga 6,01% deri 7,91%
Nga 5,80% deri 7,80%
(Nga 6M SKIBOR + 4,25 p.p. (Nga 6M EURIBOR + 5,80 p.p.
deri 6M SKIBOR + 6,15 p.p.) deri 6M EURIBOR + 7,80 p.p.)

Me mbulesë kambial në formën e aktit noterial

Nga 8,01% deri 9,91%
Nga 7,80% deri 9,80%
(Nga 6M SKIBOR + 6,25 p.p. (Nga 6M EURIBOR + 7,80 p.p.
deri 6M SKIBOR + 8,15 p.p.) deri 6M EURIBOR + 9,80 p.p.)

Me mbulesë peng mbi kërkesat

Nga 8,01% deri 9,91%
Nga 7,80% deri 9,80%
(Nga 6M SKIBOR + 6,25 p.p. (Nga 6M EURIBOR + 7,80 p.p.
deri 6M SKIBOR + 8,15 p.p.) deri 6M EURIBOR + 9,80 p.p.)

10,80%
(6M EURIBOR + 10,8 p.p.)

Kompensime për operacionet e kreditimit
Përshkrim i shërbimit
Tarifat e çmimit për persona juridik me afat nga 01.06.2019

Kompensimi
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Përpunim i kërkesës për kredi

1,00% një herë

Administrimi i kredisë

0,50% në vit

Kredi të aprovuara me kolateral depozit

0,50% njëherë, min. 3.000 MKD

Kërkesë për zgjatje të afatit të maturimit të kredisë

0,75% nga shuma e prolonguar, min 3.500 MKD

Kërkesë për ristrukturim të kërkesës

0,75% njëherë nga vlera e rikonstruimit, min 3.500 MKD

Kërkesë për dinamikë të re për kthimin e kredisë

1,00% min. 3.000 MKD një herë

Blerje e kërkesave

Sipas Kontratës, një herë

Administrim i aranzhmanit sipas marëveshjes
kornizë kreditore

0,50% vit, në fillim të ciklit vjetor

Vërtetim dhe njoftim për gjendjen e kredisë me
kërkesë të klientit

300 MKD +TVSH

Dhënie e vërtetimeve të tjera dhe dokumente të
lidhura me operacionet e kreditimit

300-1.000 MKD

Duplikat nga dokumente, raporte, karta,
lista interesi, me kërkesë të klientit

300 MKD + TVSH

Komisioni për shlyerje të kredisë para afatit (për
principal të pamaturuar)

Deri 3,00 % të pjesës së pashlyer, një herë

Komision për pjesën e pashfrytëzuar nga linja e
kreditit

1,00 % vjetor

Komision për pjesën e shfrytëzuar nga linja e kreditit 0,50% vjetor për pjesën e shfrytëzuar
Aplikim për kredi

500 MKD

Komision për administrim të kredisë

0,50% e pjesës së mbetur

Vërejtja e parë për borxhin e papaguar

600 MKD

Vërejtja e dytë për borxhin e papaguar

900 MKD

Njoftim për aktivizimin e NA

600 МKD

Komisione për shërbime të tjera

3.000 MKD, një herë

Tarifat e çmimit për persona juridik me afat nga 01.06.2019
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7.OPERACIONE TË KREDITIMIT NË VALUTË TË HUAJ
Përshkrimi i shërbimit
Kompensimi
Kredi denarike me klauzolë devizore nga mjetet vetanake të bankës
Administrim i marëveshjes për kredi afatgjatë
2,00% një herë prej përpara, min 3.000 MKD
Linja kreditore nga vendi dhe jashta vendit
Verifikim dhe vlerësim i programit investues për aprovim 2,00% një herë, prej përpara, min 3.000 MKD
të nënhuasë nga linja kreditore në vend dhe jashta vendit
Administrim i marëveshjes për nënhua të aprovuar nga
linja kreditore nga vendi dhe jashta vendit

Sipas kontratës

Mjete të aprovuara dhe të pashfrytëzuara nga nënhuaja
dhe kredi të aprovuara nga linja kreditore nga vendi dhe
jashtë vendit

Komisione që janë përcaktuar në marëveshje
kornizë që i ka lidhur banka për ato lnja krediti

Për kthim para kohe të mjeteve për nënhua dhe kredi
nga linja krediti në vend dhe jashta vendit
Operacione të tjera
Përpunim me kërkesë për aprovim të kredisë denarike
me klauzolë devizore nga mjete të Bankës
Shlyerje para kohe e kredisë afatgjatë në valutë të huaj
nga mjetet e veta të Bankës
Dhënie e vërtetimeve të ndryshme dhe dokumenteve të
tjera me kërkesë të klientit

Tarifat e çmimit për persona juridik me afat nga 01.06.2019

Komisione për kthim para kohe, që janë
paraparë me marëveshjet kornizë që Banka i
ka lidhur për ato linja krediti

0,50%-1.00% min 3.000 MKD deri 100.000 ЕUR,
0,50% mbi 100.000 ЕUR
2,00% nga pjesa e mbetur e kredisë
300 MKD +TVSH
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8.OPERACIONE GARANCIONI - NË DENARË
Përshkrim i shërbimit
Kompensimi
Garancion me kolateral depozit
Garancion tenderimi
0,20% një herë min. 2.000 MKD
Garancion ekzekutimi
0,50 % tremujor min. 2.000 MKD
Garancion pagues
0,50 % tremujor min. 2.000 MKD
Garancion me kolateral pasuri të tundshme apo të patundshme
Garancion tenderimi
0,50% një herë min. 1.000 MKD
Garancion ekzekutimi
1,00% tremujor min. 2.000 MKD
Garancion pagues
1,25% tremujor min. 3.500MKD
Garancion me kolateral kambial
Garancion tenderimi
1,00% një herë min. 2.000 MKD
Garancion ekzekutimi
1,25% tremujor min. 3.500 MKD
Garancion pagues
1,50% tremujor min. 5.000 MKD
Garancion në denarë me kolateral garancione bankare
Garancioni tenderimi
0,20% një herë min. 2.000 MKD
Garancion ekzekutimi
0,70% tr mujore min. 2.000 MKD
Garancion pagues
0,70% tremujore min. 2.000 MKD
Garancion në denarë me kolateral letra me vlerë
Garancion tenderimi
0,50% një herë min. 1.000 MKD
Garancion ekzekutimi
0,90% tremujore min. 1.000 MKD
Garancion pagues
0,90% tremujore min. 1.000 MKD
Aplikim për garancion
500 MKD
Ndryshim i kushteve të të gjitha llojeve të
3.000 MKD, një herë
garancioneve
Shpenzime për bankën e huaj për garancione të
Në përputhje me tarifën e bankës së huaj
dhëna përmes SWIFT

Tarifat e çmimit për persona juridik me afat nga 01.06.2019
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9.OPERACIONE GARANCIONI - DEVIZA
Përshkrim i shërbimit
Kompensimi
GARANCIONE NOSTRO
Me kolateral depozit në denarë në Bankë me shumë minimale 1:1.10 me afat deri në 12 muaj, depozitë në
denarë në raport 1:1.4 për periudhë mbi 12 muaj dhe depozitë në valutë të huaj në raport min. 1:1.5
Garancion tenderimi
0,20 % një herë min. 2.000 MKD
Garancion ekzekutimi
0,50 % tremujor min. 2.000 MKD
Garancione paguese për qëllime të tjera
0,50 % tremujor min. 2.000 MKD
Me kolateral kambial
Garancione tenderimi
1,00 % tremujor min. 2.000 MKD
Garancion ekzekutimi
1,25 % tr mujor min. 3.000 MKD
Garanccione paguese
1,50 % tremujor min. 5.000 MKD
Me kolateral pasurisë së patundshme ose gjërave të tundshme min. 1:1.2
Garancione tenderimi
0,50 % tremujor min. 2.000 MKD
Garancion ekzekutimi
1,00 % tremujor min. 3.000 MKD
Garancione për pagesa dhe qëllime të tjera
1,25 % tremujor min. 3.500 MKD
Me lloj tjetër kolaterali
Garancione tenderimi të siguriara me garanci
0,20 % një herë min. 2.000 MKD
bankare, çek apo të ngjashme.
Garancione për pagesa dhe qëllime të tjera të
0,70 % tremujor min. 2.000 MKD
siguruara me garanci bankare , çek dhe të ngjashme
Garancione për pagesa dhe qëllime të tjera të 0,90 % tremujor min. 2.000 MKD
siguruara me letra me vlerë afatgjata (aksione të
veta) të dhëna nga banka në vend apo jashtë shtetit
në raport më së paku 1: 1.50
Shhërbime për garancione
Ndryshim i kushtevë për të gjitha llojet e
3.000 MKD një herë
garancioneve
Konfirmim i garancioneve të siguruara me depozitë
0,60% tremujor
në denarë aop nëë valutë të huaj
Konfirmim i garancionit me sigurim tjetër
1,50 % tremujor min. 1.500 MKD
Verifikim i dokumentëve sipas garancive
0,20 % një herë min. 1.000 MKD
Shpenzime për bankë të huaj për garanci të dhëna
Në përputhje me tarifën e Bankës së huaj
përmes SVWIFT
Shpenzime për garanci të dhëna përmes SWIFT
2.000 MKD
Garancione Loro
Njoftim pa obligime
0,10 % mjë herë min. 1.000 MKD
Konfirmim i garancionit me sigurim tjetër
1,00 % tremujor min. 1.000 MKD
Ndryshim i kushteve të garancionit
1.000 MKD
Dërgim i dokumentëve
0,10 % një herë min. 1.000 + shpenzime postare

Tarifat e çmimit për persona juridik me afat nga 01.06.2019
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10.OPERACIONE KREDITI
Përshkrim i shërbimit
AKREDITIVE NOSTRO
Të siguruar me depozitë
- Depozitë në denarë min 1:1.10
- Depozitë në valutë të huaj min. 1:1.05
Të siguruar me garancë bankare, çeqe bankare, akreditiv
Loro
Të siguruar me letra me vlerë afatgjata (aksione të veta)
të lëshuara nga banka në vend ose jashtë vendit në
raport 1:1.50
Të siguruar me hipotekë të pasurisë së patundshme ose
peng i pronës së tundshme
Të siguruar me kambial
Konfirmim i akreditivit
- Me mbulesë
-Me sigurim tjetër
Verifikim i dokumenteve akreditive
Ndryshim i kushteve të akreditivit
Shpenzime të jashtme për punë akreditive në ngarkesë
të klientit
Shpenzime për akreditive të lëshuara nëpërmjet SWIFT
AKREDITIV LORO
Njoftim pa obligime
Konfirmim
Ndryshim i kushteve të akreditivit Loro
Transfer i akreditivit
Pranim dhe përpunim i dokumenteve
Dërgim i dokumenteve

Tarifat e çmimit për persona juridik me afat nga 01.06.2019

Kompensimi
0,30% tremujor min. 1.000 MKD

0,35% tremujor min. 1.000 MKD
1,00 % tremujor min. 1.000 MKD

1,00 % tremujor min. 1.000 MKD
1,20 % tremujor min. 1.000 MKD
0,20 % njëherë
2,50 % tremujor min. 2.000 MKD
0,20 % min. 2.000 MKD
3.000 MKD
Shpenzime të bankave të huaja
2.000 MKD
0,30 % tremujor min. 500 MKD
1,00 % tremujor min. 1000 МКД
1.000 MKD
0,15 % njëherë min. 1.000 MKD
0,20 % njëherë min. 1.000 MKD
Shpenzime postare
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11.KARTAT ELEKTRONIKE
Përshkrim i shërbimit

Në denarë

MasterCard Business me mbulesë të mjeteve në të holla

3,00% poenë mbi n. e interesit të depozitit

MasterCard Business pa mbulesë të mjeteve në të holla

12,00% (6М SKIBOR+10,24%)

12.OPERACIONE ME KARTAT ELEKTRONIKE
Përshkrim i shërbimit
Antarësi për karta biznesi
Lëshimi i MasterCard Business kreditore
Lëshim i MasterCard Business debitore
Vazhdim i MasterCard Business kreditore
Vazhdim i MasterCard Business debitore
Ripërpunim i kartës së kreditit MasterCard Business të
shkatëruar, të humbur , apo të dëmtuar
Ripërpunim i kartës së debitit MasterCard Business të
shkatëruar, të humbur , apo të dëmtuar
Shfrytëzimi i kartave të parave
Pagesa me para jotë garshme në vendet e shitjes
Tërheqje e parave të gatshme
Nga bankomatët e Bankës me Maestro
Nga bankomatët e Bankës me MasterCard
Nga bankomatët e UNI Bankës dhe Eurostandard Bankës
(Rrjeti CASYS International) me Maestro
Nga bankomatët e UNI Bankës dhe Eurostandard Bankës
(Rrjeti CASYS International) me MasterCard
Nga sportelet e Bankës me MasterCard dhe
MasterCard Business
Mga bankomatët e bankave të tjera me Maestro
Nga bankomatët e bankave të tjera me MasterCard
Nga soprtele të bankave të tjera
Nga këmbimore dhe sportele që shërbehen nga Kapital Bank
Raport nga bankomati i Bankës
Raport nga bankomatët e bankave të tjera
Verifikim i llogarisë nga bankomati me MasterCard
Shërbime të tjera për kartat elektronike
Bllokim i kartave të parave
përmes KASIS
përkohësisht
- listës Stop
Për ridhënien e PIN-t
Procesim dhe punë të tjera
për ndalesë administrative
- për paralajmërim të parë
për paralajmërim të dytë dhe paralajmërime të tjera
Komisione për pë punimin dhe ripunimin e kartave për 24 orë
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Kompensimi
2.000 MKD
1.000 MKD
1.000 MKD
1.000 MKD
1.000 MKD
1.000 MKD

Pa kompensim
Pa kompensim
2,00%+ 90 MKDD
Pa kompensim
2,00% + 90 МКД
2,00% + 150 MKD
2,00% + 180 MKD
3,00% + 180 MKD
3,00% + 180 MKD
2,00% + 150 MKD
Pa kompensim
60 MKD
25 MKD

180 MKD
Pa kompensim
3.000 MKD + shuma që mer MasterCard
180 MKD
300 MKD
100 MKD
300 MKD
I rritur për 100% nga komisioni fillestar
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Kërkesë e pabazuar (për transaksion në terminale apo ATM të
një banke tjetër)

1.000 MKD +shpenzime për kontestim të
transaksionit

Kërkesë e pabazuar (për transaksion në terminale apo ATM
të Bankës Kapital)
Kërkesë e bazuar (për transakcion në terminal ose ATM në bankë

100 MKD

tjetër)

transakcionit

Vërtetim për gjendjen e llogarisë në kërkesë të komitentit
Dërgimi i raportit përmes e-mail
Dërgim i raportit mujor të rregullt përmes postës
Kopje të raportit mujor në sportel
Kthimi i limit të kartelës së bllokuar për shkaqe vonese të
pagesës

300 MKD + TVSH
0 MKD
Pa kompensim
20 MKD
500 MKD
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Pa kompensim + shpenzime p ër kontestim të
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13.OPERACIONE ME TERMINALE POS
Përshkrim i zërit
Komision me klauzolë të veçantë - kompensim mujor për
mirëmbajtje
Kompensim nga transaksioni me karta Мастер dhe
Маестро me klauzolë të veçantë
Komision gjatë investimit të personit juridik, klauzolë e
veëantë
Komision për transaksion për pranim të kartave për
pagesë
Përdorim i terminaleve POS
Kompensim për arsye dëmtimi aop humbjeje të terminalit
POS
Instalim i terminalit POS

Tarifat e çmimit për persona juridik me afat nga 01.06.2019

Kompensimi
50 - 500 MKD
1-10 MKD
50% nga vlera e POS
Sipas kontratës
Pa komision
Sipas kontratës
Pa komision
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