
КАМАТНИ СТАПКИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА:  

Долгорочен кредит за микро бизнис за правни лица 

Каматна стапка Од 9% ( НРКС+7,88) 

 

Развојна Банка кредит 

Каматна стапка -5,00% на годишно ниво (фиксна ) 

 
*Висината на каматната стапка зависи од бонитетот на компанијата, видот и квалитетот на понуденото 
обезбедување, кредитната историја и уредноста во подмирување на обврските.  

Каматни стапки на кредити правни лица  

  Опис на услуга  Денарски  Со девизна клаузула 

 Краткорочни кредити со рок на отплата до 1 година  
(кредити со ануитетна отплата, кредитни линии, булит кредити)     

- Со покритие 100% средства во депозит   До 2,50% поени над   
каматната стапка на 
депозитот   

 До 2,50% поени над  
каматната стапка на 
депозитот   

- Со покритие хипотека на недвижен имот   Од 8%  ( НРКС+6,88) Од 7,5% (6М Еурибор+4.748 ) 

 

- Со покритие залог на подвижни предмети 

(возила, машини, залиха)    

Од 8,5% (  НРКС+7,38 ) 

 

Од 7,5% (6М Еурибор+4,748) 

 

- Со покритие меница во форма на 

нотарски акти /Договор за гаранција  

Од 8% ( НРКС+6,88) Од 7,5%.(6М Еурибор+4,748) 

- Со покритие залог врз побарувања Од 8% ( НРКС+6,88) Од 7,5% (6М Еурибор+4,748) 

  Долгорочни кредити со рок на отплата над 1 година 

  (кредити со ануитетна отплата, кредитни линии, булит кредити)     

- Со покритие 100% парични средства 

         во депозит   

 До 2,50% поени над  
камат. стапка на депозитот   

 До 2,50% поени над камат. 
стапка на депозитот   

- Со покритие хипотека на недвижен имот   Од 7% ( НРКС+5,88) Од 6,5% (6М Еурибор+3,478) 

- Со покритие залог на подвижни предмети 

(возила, машини, залиха)    

Од 8 % ( НРКС+6,88) Од 7,5% (6М Еурибор+4,478) 

- Со банкарска гаранција    Од  6% ( НРКС+4,88) Од 5,5% (6М Еурибор+2,478) 

- Со покритие меница во форма на  

нотарски акт  /Договор за гаранција  

Од  8% ( НРКС+6,88) Од  7,5% (6М Еурибор+4,478) 

-  Со покритие залог врз побарувања Од  8% ( НРКС+6,88)  Од 7,5% (6М Еурибор+4,478) 

 

 

КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ   

Опис на услуга Денарски   

MasterCard Business со покритие на парични средства   3,00%  над каматна стапка на депозитот 

MasterCard Business без покритие на парични средства    Од 12% ( НРКС+10,88) 



 
 

 

Каматни стапки на депозити правни лица  

Рок/Валута МКД ЕУР УСД 
Депозит по видување 0% 0% 0% 

7 дена (мин. 1.000.000 

МКД)* 

0,02% / / 

14 дена (мин 1.000.000 

МКД)* 

0,03% / / 

1 месец* 0,05% 0,01% 0,10% 

3 месеци* 0,30% 0,05% 0,15% 

6 месеци* 0,60% 0,25% 0,25% 

12 месеци* 1,80% 0,60% 0,40% 

Денарски депозит со 
девизна клаузула 

По договор / / 

 

* За депозити на финансиски друштва (фондови, осигурителни компании и други финансиски друштва) 
со поголеми износи важат договорни каматни стапки, утврдени согласно Одлуки од Управниот одбор на 
Капитал Банка АД Скопје. Oваа Одредба ги опфаќа сите претходно склучени тековни и идни договори. 

 
 
 

  


