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КАМАТНИ СТАПКИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА  
  
 

1.ДЕПОЗИТИ  

 
1.1.СТАНДАРДНИ ДЕНАРСКИ И ДЕВИЗНИ ДЕПОЗИТИ 

Рок/Валута МКД ЕУР УСД 
 
6 месеци* 
 

       
        1,10% 

 
/ 

 
0,30% 

 
12 месеци* 
 

     
 1,25% 

 
/ 

 
0,40% 

 
12 месеци* 
 

 
/ 

 
1,50% 

 
/ 

    
 
 
 

 
1.3 ДЕПОЗИТИ СО МЕСЕЧНА ИСПЛАТА НА КАМАТА  

Рок/Валута МКД ЕУР 
 
6 месеци* 

 

 
1,00% 

 
                                  / 

 
12 месеци* 

 

 
1,20% 

 
                                   / 

 
12 месеци* 

 

 
    / 

 
                               1,00% 

 
 
*за денарски депозити со рок над 6, а до 12 месеци, реорочувањето е на рок како во договорот, а по важечка 
каматна стапка за депозитот до 6 месеци. 
 
*за денарски депозити со рок од 12 месеци, реоорочувањето е на рок како во договорот, а по важечка каматна 
стапка за депозитот до 12 месеци. 
 
 
*за сите девизни депозити, реорочувањето е на рок како во договорот  а по важечка каматна стапка за депозитот 
до 12 месеци. 
 
Минимален износ на орочени средства изнесува 60.000 мкд / 1.000 еур / 1.300 усд 
Каматната стапка за депозитите во МКД до 12 месеци и за сите депозити во ЕУР и УСД е фиксна,  годишна каматна 
стапка. 
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ПРОМО ДЕПОЗИТ ВО МКД со декурзивна каматна стапка со важност од 30.03.2023 до 31.05.2023 
година:  
 

o Каматната стапка кај   6 месеци е 1,75% фиксна 
o Каматната стапка кај 15 месеци е 3,50% фиксна 
o Каматната стапка кај 36 месеци е 4,00% фиксна 

 
ПРОМО ДЕПОЗИТ ВО МКД со месечна исплата на камата: 

o Каматната стапка кај 12 месеци е 2,50% фиксна со месечна исплата  
 

 
 
Каматната стапка за депозитите во МКД и за сите депозити во ЕУР е фиксна,  годишна каматна стапка. 
 
 
 
ЕВРО ПРОМО ДЕПОЗИТ со декурзивна каматна стапка со важност од 30.03.2023 до 31.05.2023 
година:  
 

o Депозит со декурзивна каматна стапка во ЕУР со фиксна камата 2,50%   на 13 
месеци 

o Депозит со декурзивна каматна стапка во ЕУР со фиксна камата 3,00%   на 25 
месеци 

o Депозит со декурзивна каматна стапка во ЕУР со фиксна камата 4,00%   на 36 
месеци 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.КРЕДИТНО РАБОТЕЊЕ  
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Опис на услуга 
 Краткорочни кредити Денарски Со девизна клаузула 

 Ненаменски потрошувачки кредит 

  обезбеден со парични средства во 
депозит 

2,99% над каматната 
стапка на депозитот 

2,99% над каматнат 
стапка на депозитот) 

- со покритие хипотека на недвижен имот 7,00% фиксна за 
првата година, 7,00% 
променлива за 
следните години 
(нркс+5,88 п.п.) 

6,5% фиксна за првата година, 
6,5% променлива за следните 
години 
(6М ЕУРИБОР+3,748 п.п. ) 

- Бескаматни позајмици (сите типови 
бескаматни позајмици во Банката) 

0% фиксна  

Потрошувачки кредит за вработени во 
банкарски сектор 

4,77% (нркс+3,65 п.п.)  

Бескаматни потрошувачки кредити- Приватни 
фирми 

  0% фиксна  

 Наменски потрошувачки кредит 
- За стоки и услуги со продажни места и 

организации каде Банката има 
склучено договор 

Согласно Договор за кредитно посредништво склучен 
помеѓу Банката и кредитниот 
посредник (трговец) 

 Дозволено пречекорување на сметка (Overdraft) 
- на тековна сметка 12,75% (нркс 

+11,63 п.п.) 
- 

 Долгорочни кредити Денарски Со денарска клаузула 
 Ненаменски потрошувачки кредит 

- Потрошувачки кредит за вработени во 
банкарски сектор 

4,77% (нркс+3,65 п.п.)  

- обезбедени со парични средства во 
депозит 

2,99 % над каматната 
стапка на депозитот 

2,99 % над каматната стапка 
на депозитот 

- со покритие хипотека на недвижен имот 7,00% фиксна за 
првата година, 
7,00% променлива 
за следните години 
(нркс+5,88 п.п.) 

6,50% фиксна за првата година, 
6,50% 
променлива за 
следните години (6М 
ЕУРИБОР+3,748 п.п. )         

- Супер потрошувачки кредит 4,77% фиксна за 
првите две години, 

 



 

 7,77% променлива за 
следните години 
(нркс +6,65 п.п.) 

 

- Супер 5 потрошувачки кредит  во 
Капитал Банка 

5,96% фиксна за 
првите две години, 
8,96% променлива за 
следните години 
(нркс +7,84п.п.) 

 

- Супер потрошувачки кредит-Синдикат 4,77% фиксна за 
првите две 
години,7,77% 
променлива за 
следните години 
(нркс +6,65 п.п.) 

 

- Бескаматни позајмици (сите типови на 
бескаматни позајмици во Банката) 

 
 
 

 

0% фиксна  
 

 

-      Рамковен кредитен лимит на физички лица Флексибилна, се 
утврдува за секој 
поединечен кредитен 
продукт во рамките на 
Договорот за 
рамковен лимит 

Флексибилна, се утврдува за 
секој поединечен кредитен 
продукт во рамките на 
Договорот за рамковен лимит 

 Наменски потрошувачки кредит 
Станбени кредити со покритие хипотека на 
недвижен имот 

6,50% фиксна за 
првата година, 
6,50% променлива за 
следните години 
(нркс +5,38п.п.) 

2,95% фиксна за 
првите пет години, 5,95% 
променлива за 
следните години (6М 
ЕУРИБОР+3,198п.п. ) 

Со продажни места и организации каде Банката 
има склучено договор 

Согласно Договор за кредитно посредништво склучен 
помеѓу Банката и кредитниот 
посредник (трговец) 

 
 

6.ПАРИЧНИ КАРТИЧКИ 
Опис на услуга Денарски 

За MasterCard со покритие парични средства 3% над каматната стапка на депозитот 
MasterCard со револвинг кредит и мин. % на 
отплата од 10% и 3% месечно 

12,75% (нркс+11,63п.п.) 

За приматели на плата во Капитал Банка 
АД Скопје 

12,75% (нркс+11,63п.п.) 

 


