1.1. Ненаменски потрошувачки денарски кредит
Намена:

ненаменски – средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот (не е потребно
да се бара доказ за намената на кредитот).

Максимален износ:

согласно кредитната способност на Барателот за кредит

Рок на враќање:

до 72 месеци

Начин на враќање:

со месечна отплата на ануитети
- административна забрана
- траен налог
- на шалтерите на Банката
- по електронски пат
прилагодлива, согласно важечката Одлука за каматни стапки на Банката

Каматна стапка:

Начин на пресметка на камата по пропорционална метода
висината на каматната стапка на кредитот зависи од бројот на дополнителни производи кои
се/ќе се користат во Банката:
- дозволено пречекорување
- кредитна картичка
- Е-банк

денарски
кредити
годишни
каматни
стапки
Надомести за кредитот:

корисници на кредит без дополнителен
производ од Банката

корисници на кредит
+1 дополнителен
производ од Банката

11.75%

11.50%

корисници на кредит + 2 корисници на кредит + 3
дополнителни
дополнителни
производи од Банката
производи од Банката

11.30%

11%

трошоците се пресметуваат согласно важечката Одлука за тарифи на Банката
опис на надоместок
Трошок за
аплицирање за кредит
Провизија за одобрен
кредит
Трошок за
предвремена отплата
Надомест за МКБ

вид

висина на надоместок

променлива

200,00 МКД

променлива

2%

променлива
променлива

0%
300,00 МКД

Казнена камата

променлива

во согласност со законски прописи
и актите на Банката

Трошок за опомени

променлива

100,00 МКД

Услови под кои се одобруваат согласно Каталогот на производи на СТББТ и важечките Одлуки за каматни стапки и тарифи на
дополнителните производи:
Банката, за секој дополнителен производ посебно. За дополнителните производи не се
пресметува кредитна способност.
Валутна клаузула:

денарски кредити

Инструменти на
обезбедување:
вработени во ЈП,
буџетски и
финансиски
институции и приватни
фирми прифатливи за
Банката

до 300.000,00 МКД

обезбедување

меница и менична
изјава,
административна
забрана на плата од
кредитобарателот

од 300.000,00 до
600.000,00 МКД

од 600.000,00 МКД до
900.000,00 МКД

меница и менична
меница и менична
изјава, административна
изјава, административна
забрана на плата и 2
забрана на плата и 1
(двајца)
(еден) кредитоспособен
кредитоспособни
жирант прифатлив за
жиранти прифатливи за
Банката
Банката

вработени во останати
приватни фирми

обезбедување

Кредитоспособност:

до 300.000,00 МКД

од 300.000,00 до
450.000,00 МКД

од 450.000,00 МКД до
600.000,00 МКД

меница и менична
меница и менична
меница и менична
изјава,
изјава, административна изјава, административна
административна
забрана на плата и 2
забрана на плата и 3
забрана на плата и 1
(двајца)
(тројца)
(еден)
кредитоспособни
кредитоспособни
кредитоспособен
жиранти прифатливи за жиранти прифатливи за
жирант прифатлив за
Банката
Банката
Банката

- кредитоспособност од ½ (рата/плата) за кредитобаратели вработени во ЈП, буџетски и
финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката, чии кредитити се обезбедени
со најмалку 1 жирант
- кредитоспособност од 1/3 (рата/плата) за кредитобаратели вработени во останати приватни
фирми и вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за
Банката, чии кредитити се обезбедени само со меница (без жиранти)
- кредитоспособност од 1/2 (рата/плата) за жирантите

Останато:
- барателот да биде државјанин на Р.М.
- старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот
- интеркаларна камата се наплатува од денот на реализација на кредитот до ставање на кредитот
во отплата.
- платата не е задолжително да се прима во СТББТ
- на секои 6 месеци ќе се врши мониторинг во доследноста на користење на производите и
доколку има отстапување од договореното, ќе се изврши ревидирање на каматната стапка

