ТАРИФНИК НА УСЛУГИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
Ефективен од 01.05.2015

Домашен платен промет
1. СМЕТКА
1,1 Отворање на жиро сметка
1,2 Оддржување на сметка
1,2.1
1,2.2
1,2.3
1,2.4

На клиенти со месечен обрт до 10 К мкд
На клиенти со месечен обрт 10 - 100 К мкд
На клиенти со месечен обрт 100 - 500 К мкд
На клиенти со месечен обрт 500 К мкд - 3 М мкд

1,2.5 На клиенти со месечен обрт над 3 М мкд

ТАРИФНИК
Бесплатно
15 мкд месечно
150 мкд месечно
250 мкд месечно
600 мкд месечно
800 мкд месечно

Бесплатно
1,3 Дневни изводи испратени по факс на барање на клиент 30 мкд
Дневни изводи испратени по факс на барање на клиент
1,4 надвор од мрежата на експозитури на ОБСГ
Бесплатно
Дневни изводи испратени по факс на барање на клиент
1,5 овластена менувачница за посебна сметка
Бесплатно

1,2.6 На посебни сметки на овластени менувачници

1,6 Препис на извод
1,7 Затворање на сметка по барање на клиент
1,7.1 Затворање на сметка по судски налог
1,8 Блокирање на сметка
1,8.1 Деблокирање на сметка

1,9 Итна активација на сметка
1,10 Препис на налог
1,11 Дневни изводи
Дневни изводи за посебни сметки на овластени
1,12 менувачници

20 мкд по извод
1.000 мкд
Бесплатно
500 мкд
500 мкд
500 мкд
120 мкд
5 мкд
Бесплатно

2. ГОТОВИНСКИ ОПЕРАЦИИ

ТАРИФНИК

2,1 Готовински уплати
2,1.1 На сметки во ОБСГ до 12 часот

Бесплатно

2,1.2 после 12 часот
2,1.3 На сметки на клиенти во други Банки

0,06% мин. 20 мкд
0,30% мин. 100 мкд

2,2 Готовински исплати
2,2.1 Од сметки во ОБСГ
Исплати од овластени менувачници преку сметките за
2,2.2 менувачко работење

0,35 % мин. 50 мкд
Бесплатно

3. ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

ТАРИФНИК

3,1 Интерен клиринг

хартиени налози
0,03% мин. 12 мкд

електронски
налози
0,02% мин. 10 мкд

3,2 MIPS налози

0,03% мин. 65 мкд

0,022% мин. 60 мкд

3,2.1 MIPS налози за извршители

3,3 Клиринг KIBS налози
Повлекување на налог од КИБС по барање на имателот на
3,3.1 сметката

0,03% мин. 65 мкд, макс. 0,022% мин. 60 мкд,
1.500 мкд
макс. 1.500 мкд
0,03% мин. 25 мкд

0,02% мин. 22 мкд

100 мкд по налог

100 мкд по налог

0.03% мин. 12 мкд по
ставка
0,03% мин. 25 мкд по
ставка
0,03% мин. 65 мкд по
ставка

0,02% мин. 10 мкд
по ставка
0,02% мин. 22 мкд
по ставка
0,022% мин. 60 мкд
по ставка

4 мкд по ставка
16 мкд по ставка
80 мкд по ставка

4 мкд по ставка
12 мкд по ставка
55 мкд по ставка

3,4 ПП – 32 налози
3,4.1 Интерен клиринг
3,4.2 KIBS налози
3,4.3 MIPS налози

3,5 ПП - 53 налози
3,5.1 Интерен клиринг
3,5.2 KIBS налози
3,5.3 MIPS налози

4. ОСТАНАТИ УСЛУГИ - ДОМАШЕН ПЛАТЕН ПРОМЕТ

ТАРИФНИК

4,1 Издавање на потврди и извештаи
4,1.1 Издавање на потврди и извештаи по барање на клиент

500 мкд

Изработка на пресметка на камата по барање на
4,1.2 клиентот

200 мкд

Електронски доставен преглед за УЈП за поврат на ДДВ
4,1.3 (кој системски се наплаќа од сметката на правното лице)

150 мкд по сметка

Електронски доставен преглед за УЈП за поврат на ДДВ за
4,1.4 посебни сметки на овластени менувачници
Провизија за доставување на податоци на извршители и
даночни извршители во врска со девизни депозити, мкд
4,1.5 депозити, трансакциони сметки и сл.
Провизија за доставување на податоци по барање на
4,1.6 Нотари

Бесплатно
350 мкд (со вклучено ДДВ)
350 мкд

Извршување на судски одлуки и други извршни работи и
4,2 блокади
4,2.1 Извршување на судски одлуки и налози за извршител
Извршување на одлуки од УЈП и друг и надлежни органи и
4,2.2 извршување по задолжница

1.000 мкд
1.000 мкд

Поднесување на задолжница за наплата (доверителот ја
4,2.3 плаќа провизијата)

300 мкд

4,2.4 Повлекување на задолжница (се наплаќа од доверителот)
4,2.5 Пресметка на камата по извршна одлука и извршување на
4,2.6 Извршување на акцептна одлука

300 мкд
50 мкд по ставка
200 мкд

4,2.7 Налог за присилна наплата по одлука или решение
4,2.8 Надомест за изгубен клуч за фах

50 мкд
200 мкд

Извршување на налози по добиена порака МТ 101 преку
4,3 SWIFT
4,3.1 Извршување на налог по добиена порака МТ 101 преку SWIFT 1.500 мкд месечно по сметка

Активација на услуга извршување на налог по примена
4,3.2 порака МТ 101 преку SWIFT

3.000 мкд еднократно

4,4 Електронско Банкарство
4,4.1 Издавање на дигитален сертификат
Реиздавање на дигитален сертификат (Регуларно
реиздавање или реиздавање на оштетен/изгубен/украден
4,4.2 сертификат)

1.500 мкд
300 мкд

4,5 Аукција на државни хартии од вредност
4,5.1 Обработка на барање
4,5.2 Учество на аукција

300 мкд
0,1% мин. 400 мкд

4,6 СМС банкарство
4,6.2 Провизија по СМС известување

60 мкд
5 мкд

Надомест за испраќање на СМС известувања дефинирани
4,6.3 од страна на Банката

Без надоместок

4,6.1 Месечно одржување

5. БИЗНИС КАРТИЧКИ

ТАРИФНИК
Master Card

VISA

АТМ Готовина

Уреди на Охридска
банка

5,1

Уреди на други банки
5,2

2,5% - мин.1€ (денарска
противвредност)
0,3% мин. 10 мкд
Првите две во
Првите две во месецот - месецот бесплатни, а секое
бесплатни, а секое
Проверка на состојба на сметка наредно се наплаќа 10 наредно се наплаќа
мкд
10 мкд
на АТМ
Трансакции преку POS
0 мкд
0 мкд
3%- мин. 2€ (денарска
АТМ Готовина
противвредност)
2% мин. 200 мкд
Трансакции преку POS
0 мкд
0 мкд
Подигнување на готовина преку 3%- мин. 6€ (денарска
противвредност)
3% - мин. 360 мкд
POS терминали

5,3 Годишна членарина за основна картичка

0 мкд

5,4 Годишна членарина за дополнителна картичка

3.000 мкд

5,5 Редовно обновување на картичка
Замена на картичката поради оштетување, промена на
5,6 име, адреса, уништување

3.000 мкд

0 мкд
1.200 мкд на 12
еднакви рати
1.200 мкд на 12
еднакви рати

600 мкд

600 мкд

5,7 Издавање на нов PIN код
5,8 Препечатување на PIN код

600 мкд
150 мкд

600 мкд
150 мкд

5,9 Промена на ПИН на банкомат (за секоја промена)
5,10 Издавање на изводи за направени трансакции

100 мкд
100 мкд
Месечно по пошта без
надоместок доколку има
промени
Н/А

Изработка на дополнителен извештај на барање на
5,11 странката

50 мкд

Н/А

5,12 Рекламации основани

Без надоместок

5,13 Рекламации неосновани

во висина на реални
трошоци мин.500 мкд

Без надоместок
во висина на реални
трошоци мин.500
мкд

5,14 Откажување на веќе нарачана картичка

реални трошоци

реални трошоци

Блокирање на картичка на стоп листа ( трајно ) во
5,15 систем

1.500 мкд + MasterCard
трошоци

1.500 мкд + Visa
трошоци

5,16 Активирање на блок. Картичка на ниво на процесор

500 мкд

500 мкд

5,17 Зголемување на лимит дневен / кредитен
Провизија за подигнување на картичка во друга
експозитура различна од експозитурата во кое е
5,18 поднесено барање на картичката

150 мкд

150 мкд

150 мкд

150 мкд

Забелешки
1.Одблокирање на картичките кои биле блокирани по барање на клиентот не е дозволено.Во ваков случај банката врши реизработка на
картичката и го задолжува клиентот според ставката 5,5 од овој Тарифник

6. POS ТЕРМИНАЛИ
6,1 Редовна провизија
Провизија за оддржување на ПОС терминали кои
генерираат помалку од 25 трансакции или со промет
6,2 помал од 25.000,00 мкд во претходниот квартал
6,3 Надомест заради оштетен/изгубен ПОС терминал
6,4 Надомест заради оштетен/изгубен адаптер за ПОС
6,5 Затворање на ПОС терминал

ТАРИФНИК
1,70%

1.500 мкд
Реални трошоци според книговодствена
вредност
1.800 мкд
900 мкд

Платен промет со странство
7. СМЕТКА
7,1 Отворање на девизна сметка

ТАРИФНИК
Бесплатно

8. ПЛАЌАЊА ВО СТРАНСТВО И НАПЛАТИ ОД
СТРАНСТВО

ТАРИФНИК

Плаќање во странство, дознаки од девизен пазар и
8,1 ностро чекови
За клиенти со годишен обрт на сметка и/или годишни
8,1.1 приходи од продажба до 3М ЕУР

0,30% мин 600 мкд

За клиенти со годишен обрт на сметка и/или годишни
8,1.2 приходи од продажба до 3М ЕУР - електронски налози

0,27% мин 600 мкд

За клиенти со годишен обрт на сметка и/или годишни
8,1.3 приходи од продажба од 3М - 6 М ЕУР

0,23% мин 600 мкд

За клиенти со годишен обрт на сметка и/или годишни
8,1.4 приходи од продажба од 3М - 6 М ЕУР - електронски налози

0,20% мин 600 мкд

За клиенти со годишен обрт на сметка и/или годишни
8,1.5 приходи од продажба над 6М ЕУР

0,13% мин 600 мкд

За клиенти со годишен обрт на сметка и/или годишни
8,1.6 приходи од продажба над 6М ЕУР - електронски налози

0,10% мин. 600 мкд

8,1.7 Плаќања во странство од сопствени девизни средства

0,17% мин. 450 мкд

Плаќања во странство од сопствени девизни средства 8,1.8 електронски налози

0,15% мин. 450 мкд

8,1.9 Плаќање во странство од сметка на сметка во ОБСГ

0,10% мин. 450 мкд

8,1.10 Дополнителен трошок за дознака со ,,our,, клаузула
Препис на документација за плаќање во странство и
препис за девизен прилив од странство за правни лица
8,1.11 (резиденти и нерезиденти)

0,15% мин. 450 мкд, макс. 3000 мкд
500 мкд по документ

8,2 Приливи на сметка
8,2.1 во корист на клиентска сметка до 25 EUR

Бесплатно

8,2.2 во корист на клиентска сметка над 25 EUR

0,12% мин. 450 мкд

8,2.3 Приливи на сметка од банки во СГ Фрупација
во корист на клиентска сметка со вкупни годишни приливи
8,2.4 2М - 4 М EUR
8,2.5 во корист на клиентска сметка со вкупни годишни приливи

0,10% мин. 100 мкд

8,2.6 Приливи на сметка преку домашни банки

0,05%
Бесплатно
0.1% мин.100 мкд од износот на платена
провизија

8,2.7 Трошоци за ургенции / за истражување од странски банки

1.500 мкд

9. ГОТОВИНСКИ ОПЕРАЦИИ
9,1 Готовински уплати
9,1.1 Уплата на ефектива на нерезидентна сметка

9,2 Готовински исплати
9,2.2 Исплата на ефектива од нерезидентна сметка

10. ДОКУМЕНТАРНО РАБОТЕЊЕ
10,1 Извозни и увозни инкасо работи
10,1.1
10,1.2
10,1.3
10,1.4
10,1.5

Измена на инкасо
Врачување на документи без плаќање
Акцептирање на меница
Протестирање на меница
Плаќање на меници без протест

10,2 Откуп на чекови
Превземање на странски чек на финална наплата 10,2.1 инкасо
Проверка на странски чек во странство по барање на
10,2.2
клиентот
10,3 Акцептирање и преглед на инкасо документи

ТАРИФНИК
0,30% мин. 200 мкд
0,1% мин.350 мкд
0,35% мин. 600 мкд
0,27% мин.350 ден

ТАРИФНИК
0,25% мин. 600 мкд
1.200 мкд
1.200 мкд
0,03%
0,03%
0,55% мин. 450 мкд
1,00% мин. 450 мкд
0,30% мин. 1,000 мкд
1.000 мкд
0,12% мин. 450 мкд

11. АКРЕДИТИВИ

ТАРИФНИК

11,1 Ностро Акредитиви
11,1.1
11,1.2
11,1.3
11,1.4
11,1.5
11,1.6
11,1.7
11,1.8
11,1.9

Издавање на акредитив со обезбедено покритие по
заклучница
Издавање на акредитив со одложен колатерал
Предавизо на акредитив
Промени или откажување
Конфирмација со покритие
Конфирмација со одложен колатерал
Превземање и проверка на документација
Реални трошоци (поштенски трошоци, факс трошоци)
Надомест за дискрепанции(недостатоци)

0,30% мин. 1.500 мкд
0,60% мин. 2.000 мкд
1.500 мкд
Реални трошоци, мин. 1.200 мкд
0,10% квартално мин. 1.200 мкд
0,30% квартално мин. 2.000 мкд
0,30% мин 1.200 мкд
вистински трошоци
3.000 мкд (противвредност на 50 ЕУР)

11,2 Лоро Акредитиви
11,2.1 Нотификација
Конфирмација со колатерал од странска банка
11,2.2
11,2.3
11,2.4
11,2.5
11,2.6
11,2.7

Конфирмација без колатерал од странска банка
Промени или откажување
Превземање и проверка на документација
Трансфер на Акредитиви
Процесирање на приливи од Лоро Акредитив

0,10% мин.1.500 мкд
0,10% квартално мин.1.200 мкд плус
вистински трошоци
0,30% квартално мин. 2.000 мкд плус
вистински трошоци
1.200 мкд
0,30% мин. 1.200 мкд
0,12% мин. 1.200 мкд
0,12% мин. 1.200 мкд

12.ГАРАНЦИИ

ТАРИФНИК

12,1 Гаранции
12,1.1 Тендерска гаранција

12,1.2
12,1.3
12,1.4
12,1.5

покриени со депозит
во склоп на рамковен кредит
со меница
Тендерски гаранции со износ до 9000 денари

0,3% квартално мин. 3.000 мкд
0,6% квартално мин. 3.000 мкд
0,6% квартално мин. 3.000 мкд
1.000 мкд квартално

12,1.2 Чинидбени гаранции

12,1.2.1 покриени со депозит

0,3% квартално мин. 3.000 мкд

12,1.2.2 во склоп на рамковен кредит

1,0% квартално мин. 3.000 мкд

12,1.2.3 со меница

1,0% квартално мин. 3.000 мкд

12,1.3
12,1.3.1
12,1.3.2
12,1.3.3
12,1.4
12,1.4.1
12,1.4.2
12,1.4.3
12,1.5
12,1.5.1
12,1.5.2
12,1.5.3

Платежни гаранции
покриени со депозит
во склоп на рамковен кредит
со меница
Царински гаранции
покриени со депозит
во склоп на рамковен кредит
со меница
Авансови Гаранции
покриени со депозит
во склоп на рамковен кредит
со меница

12,1.6
12,1.7
12,1.8
12,1.9
12,1.10

Измени
Активирање на гаранции
Издавање на финансиска идентификација
Издавање писмо на намери
Реални трошоци (поштенски трошоци, факс трошоци)

0,3% квартално мин. 3.000 мкд
1,2% квартално мин. 3.000 мкд
1,2% квартално мин. 3.000 мкд
0,3% квартално мин. 3.000 мкд
1,0% квартално мин. 3.000 мкд
1,0% квартално мин. 3.000 мкд
0,3% квартално мин. 3.000 мкд
1,0% квартално мин. 3.000 мкд
1,0% квартално мин. 3.000 мкд
1.500 мкд
0,25% мин. 700 мкд
500 мкд
500 мкд
вистински трошоци

12,2 Лоро Гаранции
0,10%, мин.1.250 мкд
12,2.1 Авизирање и нотификација без одговорност на банката
12,2.2 Проследување на гаранција до друга банка
12,2.3 Измени или откажување
Превземање и разгледување на документација во случај на
12,2.4 протест
12,2.5

Реални трошоци (поштенски трошоци, факс трошоци)

Гаранции издадени врз основа на пристигната
12,3 контрагаранција
12,3.1 Пред авизирање на контрагаранција
12,3.2 Нотификација на странската банка за издадена гаранција

Провизија за издавање на гаранции врз основа на
12,3.3 контрагаранција
12,4 Кредитни работи со странство
Превземање, изработка и проверка на документација за
12,4.1 кредитна регистрација во НБРМ -НД/ НП образец

0,10%, мин.1.200 мкд
1.500 мкд
0,30%, мин. 1.000 мкд
вистински трошоци

600 мкд
SWIFT трошоци
Провизиите за издавање на гаранции врз
основа на контрагаранции се исти како и
провизиите за издавање на гаранција
обезбедени со депозит наведени погоре и се
наплаќаат од страна на странската банка.

3.000 мкд

Настаната промена
12,4.2 (користење/отплата/наплата/план на отплата)
12,4.3 Измени во кредитното барање

500 мкд по документ
2.000 мкд

13. РАЗНО- Платен промет со странство

ТАРИФНИК

13,1 SWIFT трошоци

400 мкд

13,2 MT 940, МТ 942

200 мкд по порака

13,3 Прием на налози МТ 101, МТ 300 преку SWIFT
13,4 Активација на прием на МТ 101 преку SWIFT

1.500 мкд месечно по сметка
3.000 мкд еднократно

Пакет услуги: MT 940, MT 942 и прием на налози МТ
13,5 101, МТ 300 преку SWIFT
6.000 мкд месечно со вклучени 5 сметки
13,6 Користење на разменета RМА за проследување пораки 1.200 мкд
Ургенции за ностро или лоро дознаки на барање на
13,7 клиент
400 мкд плус трошоци на странската банка
13,8 Препис на извод и налог

14. ПРОВИЗИИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА НА КРЕДИТИ

200 мкд по извод или налог

ПРЕДЛОГ ТАРИФНИК (за кредити од
средства на банката) 1)

1) За кредити од странски кредитни линии може да се наплатуваат провизии без дефинирани минимални и максимални вредности и/или различни провизии

од провизиите кои се наплатуваат на кредитите од сопствени средства на Банката, а во согласност со одредбите на договорите за кредитирање од
странски кредитни линии склучени помеѓу Банката и финансиските институции

L.1

Проценка на недвижен имот при одобрување на кредит

2.000 мкд

L.2

Провизија за издавање на согласност за хипотека од
нареден ред

L.3

Провизија за анексирање - се наплаќа за сите
модификации на документација за кредит (анекси) по
барање на клиентот исклучувајќи ги продолжувањата на
роковите на кредити
0,25% мин. 5.000 мкд, макс. 150.000 мкд

L.3

FRL < 7 години

L.3.1

Провизија за евалуација - се наплаќа еднократно на
одобрениот износ
0,50% мин.5.000 мкд, макс. 250.000 мкд

L.3.2

Провизија за зголемување на износ - се наплаќа
еднократно на инкрементално зголемениот износ

0,50% мин.5.000 мкд, макс. 150.000 мкд

L.3.3

Провизија за неискористен дел од
рамковниот лимит - се пресметува и наплатува секоe
полугодие на последниот ден од полугодието

0,50% мин.5.000 мкд, макс. 150.000 мкд

L.3.4

L.3.5

3.000 мкд

Провизија за продолжување - провизија се наплаќа на
салдото на кредитот кој е предмет на продолжување
0,50% мин.5.000 мкд, макс. 150.000 мкд
Провизија за истовремено зголемување и
продолжување на износ - се наплаќа еднократно на
новото салдо на кредитот кој е предмет на
продолжување
0,50% мин.5.000 мкд, макс. 150.000 мкд

L.4.1

STL < 1 години
Провизија за евалуација

L.4.1.1

Самостоечки STL- се наплаќа на одобрениот износ

0,50% мин.5.000 мкд, макс. 250.000 мкд

L.4.1.2

STL во склоп на рамковен кредит

Н/А

L.4.1.3

Кредити со рок на враќање до 10 дена

Н/А

L.4.1.4

Кредити со 100% кеш колатерал

Н/А

L.4

Провизија за исплаќање (STL кредити) - се наплаќа при
L.4.2

исплата на кредитот (самостоечки и во склоп на рамовен
кредит)

0,70% макс. 150.000 мкд

L.4.2.1

Кредити со парцијално покритие со кеш колатерал (мин. 30%
покритие во готовина)

0,70% на непокриениот дел, мин. 2.000 мкд

L.4.2.2

Кредити со 100% кеш колатерал

1.000 мкд

L.4.2.3

Кредит со рок на достасување до 10 дена

5.000 мкд

L.4.3

Провизија за евалуација на краткорочен (ST)
револвинг кредит

L.4.3.1

Самостоечки краткорочен револвинг кредит- се наплаќа на
одобрениот износ

0,70% мин.5.000 мкд, макс. 150.000 мкд

L.4.3.2

Краткорочен револвинг кредит во склоп на рамковен кредит

Н/А

L.4.3.3

Краткорочен револвинг кредити со 100% кеш колатерал

Н/А

L.4.3.4

Краткорочен револвинг кредити со рок на враќање до 10 дена

Н/А

L.4.4

Провизија за оддржување на краткорочен (ST)
револвинг кредит

0,70% макс. 150.000 мкд

L.4.4.1

Кредити со парцијално покритие со кеш колатерал (мин. 30%
покритие во готовина)

0,70% на непокриениот дел, мин. 2.000 мкд

L.4.4.2
L.4.4.3

Кредити со 100% кеш колатерал
Кредит со рок на достасување до 10 дена

1.000 мкд
5.000 мкд

L.4.5

Провизија за зголемување на износ (STL и ST
револвинг кредит)- се наплаќа еднократно на
инкрементално зголемениот износ

0,70% мин.5.000 мкд, макс. 150.000 мкд

L.4.6

Провизија за продолжување (STL и ST Револвинг
кредит)- се наплаќа еднократно на салдото на
кредитот кој е предмет на продолжување

0,70% мин.5.000 мкд, макс. 150.000 мкд

L.4.6.1

STL и ST Револвинг кредит во склоп на рамковен кредит

0,70% мин.5.000 мкд, макс. 150.000 мкд

L.4.6.2

Кредити со рок на враќање до 10 дена

0,70% мин.5.000 мкд, макс. 150.000 мкд

L.4.6.3

Кредити со 100% кеш колатерал
Провизија за истовремено зголемување и продолжување
на износ (STL и ST револвинг кредит) - се наплаќа
еднократно на новото салдо на кредитот кој е предмет на
продолжување

1000 мкд

L.4.6.4

L.4.9.

Провизија за администрирање на "мали
изложености" - Кредити со вкупна изложеност < 20
илјади ЕУР; Вкупен приход < 10 милиони мкд,
вклучително MICRO(EXPRESS) и автомобилски
кредити
Провизија за зголемување на износ на "мали
изложености" - Кредити со вкупна изложеност < 20
илјади ЕУР; Вкупен приход < 10 милиони мкд,
вклучително MICRO(EXPRESS) и автомобилски
кредити - се наплаќа еднократно на инкрементално
зголемениот износ
Провизија за продолжување на рок на "мали
изложености" - Кредити со вкупна изложеност < 20
илјади ЕУР; Вкупен приход < 10 милиони мкд,
вклучително MICRO(EXPRESS) и автомобилски
кредити - се наплаќа еднократно на салдото на
кредитот кој е предмет на продолжување

L.4.10.

Провизии за пречекорување на жиро сметка

L.4.10.1.

Провизија за евалуација и оддржување
Провизија за анексирање: зголемување/ намалување на
износ ; продолжување на рок/ сите модификации на
документација за кредит (анекси) по барање на клиентот

L.4.7.

L.4.8.

L.4.10.2.

0,70% мин. 5.000 мкд, макс. 150.000 мкд

5%

0,70% мин. 5.000 мкд, макс. 150.000 мкд

0,70% мин. 5.000 мкд, макс. 150.000 мкд

0,25% мин. 600 мкд
0,75% мин. 600 мкд

L.5.1

МTL < 3 години
Провизија за евалуација

L.5.1.1

Самостоечки MTL- се наплаќа еднократно на
одобрениот износ

0,70% мин.5.000 мкд, макс. 200.000 мкд 2)

L.5.1.2

MTL во склоп на рамковен кредит

Н/А

L.5.1.3

Кредити со 100% кеш колатерал

Н/А

L.5

2)

За MTL/LTL > 500 000 EUR, макс. Провизија се одредуваат поединечно и може да се повисоки зависно од ангажираните извори на
средства

Провизија за исплаќање - се наплаќа при исплата на
L.5.2

кредитот

0,70% макс. 150.000 мкд

L.5.2.1

MTL во склоп на рамковен кредит

0,70% макс. 150.000 мкд

L.5.2.2

Кредити со парцијално покритие со кеш колатерал (мин. 30%
покритие во готовина)

0,70% на непокриениот дел, мин. 2.000 мкд

L.5.2.3

Кредити со 100% кеш колатерал

1,000 мкд

L.5.3

Провизија за оддржување -се наплаќа годишно на
салдото на кредитот започнувајќи од наредната година

0,25% мин.5.000 мкд, макс. 200.000 мкд 2)

Провизија за оддржување на МTL во склоп на рамковен

кредит

0,25% мин.5.000 мкд, макс. 200.000 мкд 2)
1000 мкд

L.5.6

колатерал
Провизија за администрирање на "мали
изложености" - Кредити со вкупна изложеност < 20
илјади ЕУР; Вкупен приход < 10 милиони мкд,
вклучително MICRO(EXPRESS) и автомобилски
кредити
Провизија за зголемување на износ на "мали
изложености" - Кредити со вкупна изложеност < 20
илјади ЕУР; Вкупен приход < 10 милиони мкд,
вклучително MICRO(EXPRESS) и автомобилски
кредити - се наплаќа еднократно на инкрементално
зголемениот износ
Провизија за продолжување на рок на "мали
изложености" - Кредити со вкупна изложеност < 20
илјади ЕУР; Вкупен приход < 10 милиони мкд,
вклучително MICRO(EXPRESS) и автомобилски
кредити - се наплаќа еднократно на салдото на
кредитот кој е предмет на продолжување

L.5.7

Провизија за предвремена отплата

< 3% на преостанатото салдо

L.5.3.1

Провизија за оддржување на кредити со 100% кеш
L.5.3.2

L.5.4

L.5.5

5%

0,70% мин.5.000 мкд, макс. 150.000 мкд

0,70% мин.5.000 мкд, макс. 150.000 мкд

L.6

LTL > 3 години

L.6.1

Провизија за евалуација - се наплаќа еднократно на
одобрениот износ

L.6.1.1

Провизија за евалуација -Самостоечки LTL

1,00% мин. 5.000 мкд, макс. 300.000 мкд 2)

L.6.1.2
L.6.1.3

Провизија за евалуација - LTL во склоп на рамковен кредит
Провизија за евалуација за Кредити со 100% кеш колатерал

0,70% мин. 5.000 мкд, макс. 150.000 мкд
Н/А

L.6.2
L.6.2.1

Провизија за исплаќање - се наплаќа при исплата на
кредитот
LTL во склоп на рамковен кредит

0,70% макс. 150.000 мкд
0,70% макс. 150.000 мкд

L.6.2.2
L.6.2.1

Кредити со парцијално покритие со кеш колатерал (мин. 30%
покритие во готовина)
Кредити со 100% кеш колатерал

0,70% на непокриениот дел, мин. 2.000 мкд
1.000 мкд

L.6.3.1
L.6.3.2

Провизија за оддржување - се наплаќа годишно на
салдото на кредитот започнувајќи од наредната година
Провизија за оддржување на LTL во склоп на рамковен
кредит
Провизија за оддржување на кредити со 100% кеш

L.6.4
L.6.5

Провизија за зголемување на износ - се наплаќа
еднократно на инкрементално зголемениот износ
Провизија за предвремена отплата

L.6.3

0,25% мин. 5.000 мкд, макс. 200.000 мкд 2)
0,25% мин. 5.000 мкд, макс. 200.000 мкд 2)
1.000 мкд

1,00% мин. 5.000 мкд, макс. 300.000 мкд
< 3% на преостанатото салдо

