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Листата на најрепрезентативни услуги ги содржи стандардизираните термини и дефиниции за следните услуги 
 

 Именување на услугата 
(термин) 

Дефиниција 6 Прилив од странство Давателот на платежни 
услуги прима парични 
средства со кредитен 
трансфер од странство, 
со цел соодветниот из- 
нос на парични сред- 
ства да се пренесе и да 
му се стави на распола- 
гање на потрошувачот. 

1 Одржување на пла- 
тежна сметка 

Давателот на платежни 
услуги одржува платеж- 
на сметка за потрошува- 
чот со цел да му овоз- 
можи нејзино корис- 
тење. 

2 Онлајн користење ус- 
луги поврзани со пла- 
тежна сметка 

Давателот на платежни 
услуги му овозможува 
на потрошувачот корис- 
тење на услугите пов- 
рзани со платежната 
сметка преку интернет, 
или со мобилна аплика- 
ција. 

7 Траен налог Давателот на платежни 
услуги, во согласност со 
инструкција на потро- 
шувачот, извршува ре- 
довни кредитни тран- 
сфери на фиксни / опре- 
деливи износи на па- 
рични средства од пла- 
тежната сметка на пот- 
рошувачот во корист на 
друга сметка. 

3 Кредитен трансфер 
во денари во земјата 

Потрошувачот дава 
инструкција на давате- 
лот на платежни услуги 
кој ја одржува неговата 
платежна сметка да из- 
врши пренос на парич- 
ни средства од неговата 
платежна сметка во ко- 
рист на друга сметка, во 
денари. 

8 Издавање дебитна 
картичка 

Давателот на платежни- 
те услуги издава пла- 
тежна картичка која е 
поврзана со платежната 
сметка на потрошува- 
чот. За износот на секо- 
ја платежна трансакција 
направена со употреба 
на дебитната картичка, 
директно и во целост се 
намалува состојбата на 
расположливите парич- 
ни средства на платеж- 
ната сметка на потро- 
шувачот, во кои е вклу- 
чено дозволеното пре- 
чекорување. 

4 Кредитен трансфер 
во евра во странство 

Потрошувачот дава 
инструкција на давате- 
лот на платежни услуги 
кој ја одржува неговата 
платежна сметка да из- 
врши пренос на парич- 
ни средства од неговата 
платежна сметка во ко- 
рист на друга сметка во 
странство, во евра. 
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Кредитен трансфер 
во валута различна од 
евро во странство 

Потрошувачот дава 
инструкција на давате- 
лот на платежни услуги 
кој ја одржува неговата 
платежна сметка да из- 
врши пренос на парич- 
ни средства од неговата 
платежна сметка во ко- 
рист на друга сметка во 
странство, во валута 
различна од евро. 

9 Издавање кредитна 
картичка 

Давателот на платежни- 
те услуги издава пла- 
тежна картичка која е 
поврзана со платежната 
сметка на потрошува- 
чот. Вкупниот износ на 
трансакциите извршени 
со оваа картичка на до- 
говорениот датум во це- 
лост или делумно се за- 

 
  
  должува од платежната сметка на потрошува- чот. Давателот на пла- тежните услуги 

може да пресмета и да наплати камата за искористени- от износ, во согласност со 
договорот за издава- ње и употреба на кре- дитна картичка склучен 
со потрошувачот. 

10 Повлекување готовина Потрошувачот подигну- ва готовина од неговата 
платежна сметка. 
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11 Дозволено 
пречекорување 

Врз основа на догово- рот за дозволено прече- корување, давателот на платежните 
услуги на платежната сметка на потрошувачот го става на располагање догово- 
рениот износ на сред- ства што може да го ко- ристи потрошувачот ко- га на 
платежната сметка нема веќе сопствени па- рични средства. Во до- говорот за 
дозволено пречекорување се одре- дуваат максималниот износ на парични сред- ства 
коишто може да ги позајми потрошувачот, како и надоместоците и каматите, доколку 
ги наплатува давателот на 
платежните услуги. 
 

 


