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1.

ОПШТИ УСЛОВИ

1.1

Со оваа одлука се утврдуваат основите за пресметување на надоместоците и провизиите за услугите,
стапките на провизијата и висината на надоместоците, како и начинот и роковите на пресметувањето и
наплатата на провизијата и надоместокот.

1.2

Надоместоците за услугите Банката ги пресметува на клиенти - физички и правни лица, резиденти и
нерезиденти за кои ги врши тие услуги. Воедно, договорите за извршување банкарски работи задолжително
треба да ги содржат и одредбите за надоместите.

1.3

Во категоријата правни лица, опфатени со одлуката за тарифата на надоместоци за услугите кои ги врши
Силк Роуд Банка АД Скопје, влегуваат резиденти и нерезиденти правни лица освен ако не е децидно
нагласено.

1.4

Во категоријата физички лица, опфатени со одлуката за тарифата на надоместоци за услугите кои ги врши
Силк Роуд Банка АД Скопје, влегуваат резиденти и нерезиденти физички лица освен ако не е децидно
нагласено.
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РЕЗИДЕНТ – физичко лице е лице кое има пријавено постојано место на живеење во РМ или привремено
престојува во РМ врз основа на важечка виза на престој, односно работна виза во траење од најмалку 6
месеци. Сите други лица се сметаат за НЕРЕЗИДЕНТИ. Воедно, лице со патна исправа на РМ во која е
содржана странска адреса на живеење има статус на НЕРЕЗИДЕНТ.

1.6

РЕЗИДЕНТ – правно лице се трговски друштва, трговци поединци и други правни лица со седиште во РМ и
нивни претставништва во странство. НЕРЕЗИДЕНТИ се сите други правни лица кои не се дефинирани како
резиденти.

1.7

За работи кои не се предвидени во оваа тарифа, Банката може да ја утврди висината на надоместокот со
договор помеѓу Банката и клиентот.

1.8

За одредени работи Банката може да договара надоместоци во вид на паушали.
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1.9

Покрај надоместоците, корисникот е должен да плати ДДВ секогаш кога е потребно тие да бидат платени,
согласно законските прописи.

1.10

При купопродажба на странски ефективни средства за наплата по одредена тарифна ставка се применува
среден курс на индикативна курсна листа на НБРМ на денот на склучувањето на трансакцијата.

1.11

Надоместоците за работи со странство, предвидени во оваа тарифа, а кои се вршат преку други деловни
банки, согласно поодделно склучени спогодби, се наплатуваат според тарифите на тие банки.

1.12

За услугите во девизното работење, кои Банката ги врши за корисниците - резиденти, пресметувањето на
надоместок се врши во денари по среден курс на НБРМ за соодветната валута, кој важи на денот на
пресметувањето.

1.13

За услугите кои Банката ги извршува во делот на платниот промет во земјата и странство, надоместоците ќе
бидат пресметувани дневно од корисниците за секоја извршена трансакција, со задолжување на
трансакциската сметка на корисникот.

1.14

Во случај корисникот на услугите од кои било причини да не ја искористи услугата делумно или во целост,
наплатената провизија не се враќа, освен за услугите содржани во т.15 од оваа тарифа.

1.15

Покрај надоместоците предвидени со оваа тарифа, Банката наплатува и стварни трошоци (ПТТ трошоци,
даноци, трошоци на другите банки, трошоци на воспоставување хипотека и залог, судски трошоци и
др.стварни трошоци.)

2.

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

2.1

ОТВОРАЊЕ СМЕТКА

2.1.1
2.1.1.1

Денарска сметка
Физички лица

2.1.1.1.1

Физички лица – редовен ЕРИС

2.1.1.1.2

Физички лица – итен ЕРИС

2.1.1.2

Правни лица – редовен ЕРИС

2.1.1.2.2

Правни лица – итен ЕРИС

2.1.2

на барање на Банката за отплата на кредит

Физички лица

2.1.2.2

Нерезидент физичко лице

2.1.2.3

Правни лица
Разгледување документација за отворање сметка на
нерезидент правно лице
Нерезидент правно лице

2.1.2.5
2.2.
2.2.1
2.2.1.1

без надомест
180,00 мкд
без надомест

Девизна сметка

2.1.2.1

2.1.2.4

150,00 мкд

Правни лица

2.1.1.2.1

2.1.1.3

без надомест

без надомест
600,00 мкд
без надомест
900,00 мкд
900,00 мкд

ВОДЕЊЕ СМЕТКА
ДЕНАРСКА СМЕТКА
Физички лица

2.2.1.1.1

месечен надомест за долговен промет до 10.000,00 мкд

2.2.1.1.2

месечен надомест за долговен промет од 10.001,00 мкд до
50.000 мкд

без надомест

35,00 мкд
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2.2.1.1.3

месечен надомест за долговен промет над 50.001,00 мкд

2.2.1.1.4

Водење денарска сметка на нерезиденти физички лица поради
неажурирана документација

500,00 мкд месечно

2.2.1.1.5

Водење денарска сметка на неактивен корисник (две години без
промет и максимум салдо 300 МКД, без вклучување на
трансакциите иницирани од банка)
(за резиденти и нерезиденти)

50,00 мкд месечно

2.2.1.2

40,00 мкд

Правни лица

2.2.1.2.1

месечен надомест за долговен промет до 500.000,00 мкд

250,00 мкд

2.2.1.2.2

месечен надомест за долговен промет од 500.001,00 мкд до
2.000.000,00 мкд

600,00 мкд

2.2.1.2.3

месечен надомест за долговен промет над 2.000.001,00 мкд

800,00 мкд

2.2.1.2.4

Водење денарска сметка на нерезиденти правни лица кои имаат
блокирана сметка поради неактивност повеќе од две години или
неажурирана документација

2.2.1.2.5

Водење на денарска сметка на нерезиденти

2.2.2
2.2.2.1

1.200,00 ден.
месечно

600,00 мкд месечно

ДЕВИЗНА СМЕТКА
Физички лица

без надомест

2.2.2.1.1

Водење девизна сметка на нерезиденти физички лица поради
неажурирана документација

500,00 мкд месечно

2.2.2.1.2

Физички лица нерезиденти

60,00 мкд месечно

2.2.2.2

Правни лица
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2.2.2.1

Водење девизна сметка на нерезиденти правни лица кои имаат
блокирана сметка поради неактивност повеќе од две години или
неажурирана документација

2.2.2.2

Одржување на сметка на резиденти

50,00 мкд месечно

2.2.2.3

Одржување на сметка на нерезиденти

500,00 мкд месечно

2.3.
2.3.1

1.200,00 мкд. Месечно

ЗАТВОРАЊЕ СМЕТКА
ДЕНАРСКА СМЕТКА

2.3.1.1

Физички лица

2.3.1.2

Правни лица – по барање на клиент

1.000,00 мкд

2.3.1.3*

Правни лица – по известување од Централен регистар на
РМ

1.000,00 мкд

2.3.1.4

Правни лица – по одлука од Суд

без надомест

2.3.1.5

Денарска сметка – во согласност со законските одредби
(без направени трансакции во период од 2 години)

без надомест

200,00 мкд

*Доколку состојбата на сметката е помала од предвидениот износ утврден во Тарифата, Банката наплаќа провизија во
износ од постојниот на сметката.
2.3.2

ДЕВИЗНА СМЕТКА

2.3.2.1

Физички лица

200,00 мкд

2.3.2.2

Нерезиденти физички лица

600,00 мкд

2.3.2.3

Правни лица

1.000,00 мкд

2.3.2.4

Нерезиденти правни лица

1.500,00 мкд

3.
3.1.
3.1.1

ТРАНСАКЦИИ ВО ЕФЕКТИВА
ТРАНСАКЦИИ СО ЕФЕКТИВА ВО МКД
Физички лица

3.1.1.1

Уплата на сопствена сметка

3.1.1.2

Исплата од сопствена сметка

3.1.1.3

Исплата од сопствена сметка - нерезиденти

3.1.2

без надомест
без надомест
0,50% мин. 150,00 мкд

Правни лица

3.1.2.1

Уплата на сопствена сметка

3.1.2.2

Уплата на сопствена сметка по 12 часот

0,06% мин. 20,00 мкд

3.1.2.3

Исплата од сопствена сметка

0,35% мин. 50,00мкд

без надомест
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3.1.2.4

Исплата од сопствена сметка - нерезиденти

0,50% мин. 300,00мкд

3.2.

ТРАНСАКЦИИ СО ЕФЕКТИВА ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

3.2.1

Физички лица

3.2.1.1

Уплата на сопствена сметка нерезиденти физички лица

0,15% мин 50,00 мкд

3.2.1.2

Исплата на девизи на нерезиденти физички лица

0,30% мин 300,00 мкд

3.2.1.3

Исплата на депониран прилив над 5 дена и приливи за пензии
Исплата на депониран девизен прилив одлежан помалку од 5
дена
Правни лица

0,20% мин 150,00 мкд

3.2.2.1

Уплата на сопствена сметка

0,35% мин. 600,00 мкд

3.2.2.2

Исплата од сопствена сметка резиденти

0,40% мин. 600,00 мкд

3.2.2.3

Исплата на девизи нерезиденти правни лица

0,50% мин. 600,00 мкд

3.2.1.4
3.2.2

без надомест

3.3.

ДРУГИ ТРАНСАКЦИИ СО ЕФЕКТИВА

3.3.1

Замена на ковани пари

20% по среден курс

3.3.2

Замена на оштетени банкноти

10% по среден курс

3.3.3

Преземање ефективни странски пари од овластени менувачи
со кои е склучен договор

3.4.

КУПОПРОДАЖБА НА СТРАНСКА ЕФЕКТИВА

3.4.1

Купопродажба на странска ефектива

3.5.

ПРОДАЖБА НА ЕФЕКТИВА НА ДРУГА БАНКА

3.5.1

Продажба на ефектива во мкд на друга банка

4.

без надомест

0,08%

ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

4.1.

БЕЗГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ

4.1.1

Интерни плаќања

4.1.1.1

По договор

во корист на Банката

4.1.1.1.1

физички лица

без надомест

4.1.1.1.2

правни лица резиденти

без надомест

4.1.1.2
4.1.1.2.1
4.1.1.2.3

4.1.1.3

4.1.2

во корист на друг клиент на Банката
интерни плаќања во корист на друг клиент на Банката на
физички лица
правни лица резиденти
Безготовински пренос на плата од сметка на правно лице во
Банката на сметка на физичко лице во Банката

20,00 мкд
20,00 мкд

без надомест

Меѓубанкарски плаќања
кон КИБС

4.1.2.1

Физички лица

4.1.2.2

Правни лица резиденти

0,02% мин.30,00 мкд макс. 35,00 мкд
0,025% мин.35,00 мкд макс. 50,00 мкд
кон МИПС

4.1.2.3

Физички лица

180,00 мкд

4.1.2.4

Правни лица резиденти

230,00 мкд
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4.1.3

Интерни и меѓубанкарски плаќања од правни лица нерезиденти

4.1.3.1

во корист на Банката

4.1.3.2

во корист на друг клиент на Банката

0.29% мин.150.00 мкд, макс. 2000.00 мкд

4.1.3.3

кон КИБС

0.29% мин.200.00 мкд, макс. 2900.00 мкд

4.1.3.4

кон МИПС

0.29% мин.250.00 мкд, макс. 6000.00 мкд

4.1.4

без надомест

Меѓубанкарски приливи

4.1.4.1

физички лица нерезиденти

0,12% мин. 50,00 мкд,
макс.6.000,00 мкд

4.1.4.2

правни лица нерезиденти

0,2% мин. 600,00 мкд
макс. 10.000,00 мкд

4.1.4.3

физички и правни лица - резиденти

4.2.

без надомест

4.2.1.1

ДРУГИ УСЛУГИ ВО ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА
Извршување судски одлуки, извршни решенија, оставински решенија и др. налози за наплата на
побарувања
физички лица
1000,00 мкд

4.2.1.2

правни лица

4.2.1

1200,00 мкд

4.2.2

Изработка на каматен лист при извршување судски одлуки,
извршни решенија, оставински решенија и др.налози за наплата
на побарувања (физички и правни лица)

4.2.3

Блокада на денарска трансакциска сметка

300,00 мкд

4.2.4

Деблокада на денарска трансакциска сметка

300,00 мкд

4.2.5

Измена на блокада
Делумно извршување на средства од блокирана сметка

200,00 мкд

4.2.6
4.2.7

4.2.8

Извршување на задолжница
Поднесување на задолжница за наплата (надоместокот за
поднесување се наплаќа од доверителот, подносител на
задолжницата)

50,00 мкд по каматен лист

500.00 мкд
1000.00 мкд

300.00 мкд

Повлекување на задолжница од страна на доверител
(надоместокот за повлекување се наплаќа од доверителот)
4.2.9

4.2.10

4.2.11

100.00 мкд

Траен налог – за режиски трошоци од сметки на физички лица
кон сметки на правни лица со кои Банката има склучено посебен
договор

Траен налог – пренос во рамки на свои сметки во Силк Роуд
Банка АД Скопје

без надомест

без надомест
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4.2.12

Траен налог – пренос на сметки на Силк Роуд Банка АД (рата
за кредит, обврски по картички)

4.2.13

Траен налог – пренос на сметки на клиенти во Силк Роуд Банка
АД (интерен)

4.2.14

без надомест

5.00 мкд

10.00 мкд
Траен налог - пренос на сметки во други банки (екстерен)

4.2.15

Издавање преписи на дневни изводи, извод по барање за
состојба во тек на денот

20,00 мкд

4.2.16

Доставување податоци за клиент на барање на извршител

500,00 мкд + ДДВ

4.2.17

Доставување податоци за клиент на барање на нотар

500,00 мкд + ДДВ

4.2.18

Периодични извештаи за УЈП

4.2.19

Препис на документи од архива од претходни години (во
хартиена и во електронска форма)

4.2.20

Издавање дневни изводи

150,00 мкд

- во фах
- на шалтер
- по факс
е-пошта
Преку СВИФТ МТ940
за нерезиденти
4.2.21

Издавање дупликат картичка

4.2.22

Издавање платни инструменти (кочан)

4.2.23

Пресметка на камата по барање на клиент

4.2.24

Повлекување налог од КИБС

100,00 мкд од документ(страна)
мин.600,00 мкд макс. 6.000,00 мкд

1.000,00 мкд годишно (со вклучен ДДВ)
без надомест
10,00 мкд по лист
за физички лица – без надомест
за правни лица – 70,00 мкд
1200,00 мкд месечно
100,00 мкд
без надомест
100,00 мкд + ДДВ по каматен лист по
еден главен долг
100,00 мкд

4.3.

Физички лица кои немаат сметка во Банката

4.3.1

Уплата од граѓани на сметки на Банката или на сметки на
клиенти за подмирување обврски во Банката

без надомест

4.3.2

Уплата од граѓани на трансакциски сметки на клиенти на
Банката

По налог 50,00 ден.

4.3.3

Уплата од граѓани на трансакциски сметки во други банки преку
КИБС

0,5% мин. 50,00 мкд

4.3.4

Уплата од граѓани на трансакциски сметки во други банки преку
МИПС

0.5% мин. 250,00 мкд
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4.4

4.4.1.
5.

СМС УСЛУГА

Надомест за користење на СМС услуга

40,00 мкд месечно

ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО – ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

5.1.

ФИЗИЧКИ ЛИЦА – РЕЗИДЕНТИ

5.1.1

Интерни плаќања

5.1.2

Плаќања кон КИБС

0,015% мин.7,00 мкд макс.12,00 мкд

5.1.3

Плаќања кон МИПС

80,00 мкд

5.1.4

Пристап кон активно е-банкарство и мобилно банкарство
(еднократно)

500,00 мкд

5.1.5

Реиздавање на KИБС дигитален сертификат поради губење

5.1.6

Деблокирање на лозинка

5.2.

ПРАВНИ ЛИЦА – РЕЗИДЕНТИ

5.2.1

Интерни плаќања

5.2.2

Плаќања кон КИБС

0,017% мин. 13,00 мкд – макс.18,00 мкд

5.2.3

Плаќања кон МИПС

100,00 мкд

5.2.4

Пристап кон активно е-банкарство (годишно)

5.2.4.1

Пристап кон активно е-банкарство и мобилно банкарство за
правни лица чии вработени платата ја примаат преку Силк Роуд
Банка АД Скопје

без надомест

500,00 мкд + ДДВ
без надомест

без надомест

500,00 мкд годишно

Без надомест за првата година

5.2.5

Реиздавање на КИБС дигитален сертификат поради губење

5.2.6

Деблокирање на лозинка

5.3.

ПРАВНИ ЛИЦА – РЕЗИДЕНТИ (ПП 53 – ПЛАТИ)

5.3.1

Интерни плаќања

5.3.2

Плаќања кон КИБС

12,00 МКД по трансакција

5.3.3

Плаќања кон МИПС

60,00 МКД по трансакција

5.4

500,00 мкд + ДДВ
без надомест

без надомест

ПРАВНИ ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТИ

5.4.1

Интерни плаќања

0.2% мин. 80.00 мкд, макс. 1500.00

5.4.2

Плаќања кон КИБС

0,2% мин. 120.00 мкд макс. 2000.00 мкд

5.4.3

Плаќања кон МИПС

0.02% мин. 200,00 мкд, макс. 5000.00 мкд

5.4.4

Пристап кон е-банкарство (годишно)

500,00 мкд годишно
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5.4.4.1

Пристап кон активно е-банкарство и мобилно банкарство за
правни лица чии вработени платата ја примаат преку Силк Роуд
Банка АД Скопје

5.4.5

Реиздавање на КИБС дигитален сертификат поради губење

5.4.6

Деблокирање на лозинка

5.5
5.5.1

Без надомест за првата година

500,00 мкд + ДДВ
без надомест

КИБС ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИ (за физички и правни лица)
Прво издавање на Верба К2

5.5.1.1

1 година

1.810,00 мкд

5.5.1.2

2 година

2.430,00 мкд

5.5.1.3

3 година

3.020,00 мкд

5.5.2.1

1 година

2.150,00 мкд

5.5.2.2

2 година

3.030,00 мкд

5.5.2.3

3 година

3.840,00 мкд

5.5.3.1

1 година

790,00 мкд

5.5.3.2

2 година

1.420,00 мкд

5.5.2.3

3 година

2.010,00 мкд

5.5.4.1

1 година

1.090,00 мкд

5.5.4.2

2 година

1.970,00 мкд

5.5.2.3

3 година

2.780,00 мкд

5.5.2

Прво издавање на Верба Про2

5.5.3

Следно издавање на Верба К2 (обнова)

5.5.4

Следно издавање на Верба Про2 (обнова)

5.5.5

Деблокирање на КИБС дигитален сертификат

300,00 мкд

5.5.6

Поништување на КИБС дигитален сертификат

500 мкд

5.5.7
6.

Генерирање на нов ЛИБ во случај на губење,
укинување на овластувањето, неовластени пристапи
и сл.
ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСТВО

6.1.

ФИЗИЧКИ ЛИЦА

6.1.1

Наплати – лоро дознаки

200 мкд
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Наплати лоро дознаки резиденти физички лица

0,1% мин. 190,00 мкд
макс. 10.000,00 мкд

6.1.1.1
Лоро наплати за нерезиденти физички лица

0,5% мин. 600,00 мкд
макс. 15.000,00 мкд

6.1.1.2
6.1.2

Плаќања – ностро дознаки

6.1.2.1

во странство

0,3% мин. 700.00 мкд, макс. 15.000.00
мкд

во земјата

0,3% мин. 600.00 мкд, макс. 15.000.00
мкд

6.1.2.1.1

6.1.2.2

на клиенти на Банката

6.2.

ПРАВНИ ЛИЦА

6.2.1

Наплати – лоро дознаки

6.2.1.1

Лоро наплати за резиденти правни лица

6.2.1.2

Лоро наплати за нерезиденти правни лица

6.2.2

0,1%, мин мкд 600,00
макс.мкд 15.000,00
0,5%, мин мкд 600,00
макс.мкд 20.000,00

Плаќања – ностро дознаки

6.2.2.1

во странство

6.2.2.1.1

во земјата

6.3.

ДОКУМЕНТИРАНИ ИНКАСО

6.3.1

Лоро инкасо

6.3.1.1

преглед и испраќање на документи на наплата

6.3.1.2

Трошок за брза пошта при испраќање документи во странство

6.3.2

без надомест

0,3%, мин. 1.000,00 мкд, макс. 30.000.00
0,3%, мин. 900,00 мкд, макс. 30.000.00

0,3% мин. 1.000,00 мкд

Стварна вредност + ДДВ

Ностро инкасо

6.3.2.1

нотификација со плаќање веднаш

6.3.2.2

нотификација со одложено плаќање

6.4.

ДРУГИ УСЛУГИ ВО ПП ВО СТРАНСТВО

6.4.1

Трошок што странските банки го наплатуваат при извршување
ностро дознаки поради ненаведување на ИБАН број

6.4.2

Конверзија (само кај нерезиденти)

6.4.3

Салдирање на девизна книшка

6.4.4

Измена на услови по дознака

6.4.5

За сите СВИФТ трансакции кон други домашни банки

0,2% мин. 600,00 мкд
0,3% мин. 1.000,00 мкд
+СВИФТ трошок – 300,00 мкд

900,00 мкд

0,5% по среден курс мин. мкд. 100.00
Без надомест

Мкд 500,00
+СВИФТ трошок – 500,00 мкд

Мкд 100,00 СВИФТ трошок
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6.4.6

Извештај за УЈП – на месечна основа*

МКД 150,00 по денарска/девизна
сметка, максимум МКД 300,00 по
извештај

6.4.7

Трошок што странските банки го наплатуваат при извршување
на ностро дознаки со опција “OUR” во странство

0,10% мин. 1.200,00 мкд.
Макс. 5.000,00 мкд

однапред

6.4.7.1

Трошок што странските банки го наплатуваат при извршување
на ностро дознаки со опција “OUR” во земјата

0,10% мин. 1.100,00 мкд.
Макс. 5.000,00 мкд

однапред

7.

ТРАНСАКЦИИ СО ЧЕКОВИ

7.1.

ИНКАСО НА ЧЕКОВИ

7.1.1

Чек на правно лице пратен на инкасо

7.1.2

Чек на инкасо на физички лица

8.0

0,5% од денарска противвредност на
чекот по среден курс мин. 2.000,00 мкд
0,5% однапред од ден.противвред. по
среден курс од вредноста на чекот
мин. 500,00 мкд

БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ – MONEY GRAM*

Од
До
Провизија
€0,01
€50,00
€6,90
€50,01
€150,00
€13,00
€150,01
€300,00
€15,00
€300,01
€450,00
€20,00
€450,01
€600,00
€30,00
8.0.1.
€600,01
€750,00
€40,00
€750,01
€900,00
€45,00
€900,01
€1.300,00
€60,00
€1.300,01
€1.900,00
€90,00
€1.900,01
€2.500,00
€115,00
Од
До
Провизија
€0,01
€100,00
€6,50
€100,01
€200,00
€9,50
8.0.2.
€200,01
€300,00
€11,50
€300,01
€2.500,00
€13,00
* Уплатите врз основа на брз трансфер на пари од РМ не можат да надминат износ од 2.500 евра месечно по поединечно
физичко лице,
а исплатите врз основа на брз трансфер на пари во РМ не можат да надминат износ од 5.000 евра дневно по поединечно
физичко лице
**Провизијата за услугата брз трансфер на пари се наплатува исклучиво во МКД
*** Провизиите од точка 8.0.2. се важечки од 01.11.2018 година и истите се однесуваат исклучиво само за територијата на
град Скопје и се валидни само при праќање во следните држави: Србија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина,
Косово, Албанија, Романија и Бугарија.
8.
БАНКАРСКИ ГАРАНЦИИ
8.1.
НОСТРО ГАРАНЦИИ И СБА, ОТКРИЕНИ ОД БАНКАТА
8.1.1

Издавање неконфирмирана гаранција и СБА со денарско или
девизно покритие

0,3% тромесечно мин. 2.000,00 мкд
СВИФТ трошок -700,00 мкд

8.1.2

Издавање неконфирмирана гаранција врз основа на
контрагаранција од странска банка

0,6% тромесечно мин.2.500,00 мкд
+ СВИФТ трошок – 700,00 мкд

8.1.3

Издавање неконфирмирана гаранција со гаранција од
домашна банка

0,6% тромесечно мин. 2.500,00 мкд
+ СВИФТ трошок-700,00 мкд
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+

8.1.4

Издавање неконфирмирана гаранција и СБА

8.1.4.1

со хипотека

8.1.4.2

други инструменти на обезбедување
/меница, бариран чек и сл./

8.1.5

1,0% тромесечно мин. 2.500,00 мкд +
СВИФТ трошок-700,00 мкд

1,5% тромесечно мин. 3.000,00 мкд
+ СВИФТ трошок – 700,00 мкд

Издавање конфирмирана гаранција и СБА

8.1.5.1

со денарско или девизно покритие

0,6% тромесечно мин. 3.000,00 мкд
+ СВИФТ трошок – 700,00 мкд

8.1.5.2

со хипотека

1,3% тромесечно мин. 5.000,00 мкд
+ СВИФТ трошок – 700,00 мкд

8.1.5.3

со други инструменти на обезбедување
/меница, бариран чек и сл./

1,8% тромесечно мин. 7.000,00 мкд
+ СВИФТ трошок – 700,00 мкд

8.1.6

Измена на условите на гаранцијата и СБА

1.000,00 мкд + СВИФТ трошок – 500,00
мкд

8.1.7

Преглед на документи по гаранција и СБА

0,3% од вредноста на документите
мин. 2.500,00 мкд

8.2.

ЛОРО ГАРАНЦИИ И СБА, ПРИМЕНИ ОД ДРУГИ БАНКИ

8.2.1

Нотификација без наша обврска

8.2.2.

Измена на условите

8.2.3

Активирање на гаранција

8.2.4

Пренос на лоро гаранција на друга домашна банка

0,1% мин. 2.000,00 мкд
макс. 30.000,00 мкд
1.000,00 мкд + СВИФТ трошок – 500,00
мкд
3.000,00 мкд + СВИФТ трошок – 500,00
мкд
0,1% мин. 2.000,00 мкд
макс. 30.000,00 мкд

Провизијата се наплатува тромесечно однапред. Провизијата за последното тромесечје се пресметува и наплатува
месечно. Доколку рокот на важење во последното тромесечје паѓа до петтиот календарски ден од месецот, не се
наплатува провизија за тој месец. Доколку рокот паѓа од шестиот ден натаму, се наплатува провизија за целиот месец.
Во случај гаранцијата да не биде прифатена од корисникот и се врати како неважечка, не се врши враќање на
провизијата.

ДЕНАРСКИ ГАРАНЦИИ
8.3.

Издавање чинидбена гаранција за учество на тендер

8.3.1

со паричен депозит и со банкарска гаранција

0,2% месечно, однапред
мин. 2.500,00 мкд

8.3.2

со друго обезбедување (хипотека, меница, бариран чек,
гаранција од компанија и др.)

0,3% месечно, однапред
мин. 2.500,00 мкд

8.4.

Издавање на други чинидбени гаранции
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8.4.1

со паричен депозит и со банкарска гаранција

0,2% месечно, однапред
мин. 2.500,00 мкд

8.4.2

со хипотека

0,3% месечно, однапред
мин. 2.500,00 мкд

8.4.3

со друго обезбедување (меница,
бариран чек, гаранција од компанија и др.)

0,35% месечно, однапред
мин. 2.500,00 мкд

8.5.

Издавање на платежна и авансна гаранција

8.5.1

со паричен депозит и со банкарска гаранција

0,2% месечно, однапред
мин. 2.500,00 мкд

8.5.2

со хипотека

0,35% месечно, однапред
мин. 2.500,00 мкд

8.5.3

со друго обезбедување (меница,
бариран чек, гаранција од компанија и сл.)

0,4% месечно, однапред
мин. 2.500,00 мкд

8.6.

Царинска гаранција

8.6.1

со паричен депозит и банкарска гаранција

0,2% месечно, однапред
мин. 2.500,00 мкд

8.6.2

со хипотека

0,3% месечно, однапред
мин. 2.500,00 мкд

8.6.3

со друго обезбедување (меница,
бариран чек, гаранција од компанија и сл.)

0,35% месечно, однапред
мин. 2.500,00 мкд

8.7.

Измена на услови на гаранции освен за промена на рокот

1.250,00 мкд

За царинските гаранции се пресметува провизија за време на рокот во кој може да почне царинската постапка и за +3
месеци, односно до крајниот рок на наплата на гаранцијата.
Доколку Банката издаде нова царинска гаранција со која се гарантира и за обврските по старата гаранција, во тој случај не
се допресметува провизија за старата гаранција за периодот кој следи по тој датум (период за кој би се пресметувала
провизија доколку не се издаде нова царинска гаранција). Провизијата се наплатува однапред за три месеци, за гаранции
одобрени со рок подолг од три месеци. Минималниот износ на провизијата за гаранции од 2,500 МКД се наплатува
еднократно и се однесува за цело времетраење на гаранцијата.
Рок на важење на гаранција кој навлегува во наредниот месец, а за кој не се наплатува провизија е 5 дена.
9.
ДОКУМЕНТИРАНИ АКРЕДИТИВИ
9.1.

НОСТРО АКРЕДИТИВИ, ИЗДАДЕНИ ОД БАНКАТА

9.1.1

Отворање неконфирмиран акредитив со денарско или
девизно покритие

0,3% тромесечно мин. 1000,00 мкд
+СВИФТ трошок – 700,00 мкд

9.1.2

Отворање неконфирмиран акредитив со банкарска гаранција

0,6% тромесечно мин. 1.000,00 мкд
+СВИФТ трошок – 700,00 мкд
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1% тромесечно мин. 1.500,00 мкд
+ СВИФТ трошок – 700,00 мкд

9.1.3

Отворање неконфирмиран акредитив со хипотека

9.1.4

Отворање неконфирмиран акредитив со други инструменти
на обезбедување /меница, бариран чек и сл./

1,2% тромесечно мин. 2.000,00 мкд
+СВИФТ трошок – 700,00 мкд

9.1.5

Отворање конфирмиран акредитив со денарско или девизно
покритие

0,6% тромесечно мин. 1.000,00 мкд +
СВИФТ трошок – 700,00 мкд

9.1.6

Отворање конфирмиран акредитив со банкарска гаранција

1,0% тромесечно мин. 1.500,00 мкд
+СВИФТ трошок – 700,00 мкд

9.1.7

Отворање конфирмиран акредитив со хипотека

1,4% тромесечно мин. 2.000,00 мкд
+СВИФТ трошок – 700,00 мкд

9.1.8

Отворање конфирмирани акредитиви со други инструменти
на обезбедување /меница, бариран чек и сл./

1,8% тромесечно мин. 2.500,00 мкд
+ СВИФТ трошок – 700,00 мкд

9.1.9

Измена на акредитивните услови

500,00 мкд +СВИФТ трошок – 500,00 мкд

9.1.10

Провизија за водење евиденција по акредитив со одложено
плаќање над 90 дена.

50% од редовна провизија при отворање
за секое наредно тромесечје

9.1.11

Изготвување Драфт за акредитив / гаранција однапред
(во услови на реализација се одбива од износот на
провизија)

1.000,00 МКД

9.2.

ЛОРО АКРЕДИТИВИ, ОТВОРЕНИ ВО СИЛК РОУД БАНКА ОД ДРУГИ БАНКИ

9.2.1

Нотификација без наша обврска

0,1% мин. 1.000,00 мкд – макс. 30.000,00
мкд

9.2.2

Нотификација со наша обврска

1% мин. 5.000,00 мкд – макс. 50.000,00
мкд

9.2.3

Пренос на акредитив на втор корисник без наша обврска

9.2.4

Пренос на акредитив на втор корисник со наша обврска

9.2.5

Пренос на акредитив на друга домашна банка

9.2.6

Наплата на прилив по лоро акредитив (согласно редовната
тарифа за девизни приливи од странство)

9.2.7

Преглед на документи

9.2.8

Измена на акредитивни услови

9.2.9

Трошок за брза пошта при испраќање документи во
странство

0,3% мин. 1.000,00 мкд – макс. 30.000,00
мкд
+ СВИФТ трошок – 700,00 мкд
1% мин. 5.000,00 мкд – макс. 50.000,00
мкд
+СВИФТ трошок – 700,00 мкд
0,2 % мин. 2.000,00 мкд – макс. 30.000,00
мкд
+СВИФТ трошок – 700,00 мкд
0,09%, мин. 600,00 мкд – макс. 10.000,00
мкд
0,2% од вредноста на документите
мин.1.500,00 мкд – макс. 50.000,00 мкд
500,00 мкд + СВИФТ трошок - 500,00 мкд
Стварна вредност + ДДВ
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Провизијата се наплатува тромесечно однапред. Провизијата за последното тромесечје се пресметува и наплатува
месечно.
Доколку рокот на важење во последното тромесечје паѓа до петтиот календарски ден од месецот, не се наплатува
провизија за тој месец.
Доколку рокот паѓа од шестиот ден натаму, се наплатува провизија за целиот месец.
Целата провизија се наплатува однапред, ако акредитивот од кои било причини не се искористи во целост, провизијата не
се враќа.
Доколку акредитивот се отвора итно, провизијата се регулира и наплаќа согласно договор
10.

КРЕДИТНИ АРАНЖМАНИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

10.1.

НАДОМЕСТ ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ И ОБРАБОТКА НА БАРАЊЕ (МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ)

10.1.1

Ненаменски потрошувачки кредити*

10.1.2

Наменски потрошувачки кредити*

10.1.3

Станбени и хипотекарни кредити

10.1.4

Рамковни револвинг кредити (провизија по конкретен кредит)

10.1.5

Автомобилски кредити*

10.1.6

Субвенциониран станбен кредит

10.1.7

Банкарска гаранција на физичко лице

400,00 мкд еднократно

Надомест за разгледување и обработка на барање – Манипулативни трошоци нема да се наплатуваат за сите производи
од групата на автомобилски и потрошувачки кредити кои ќе се продаваат преку алтернативните продажни канали на
Банката.
10.2.

ПРОВИЗИЈА ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА КРЕДИТ

10.2.1

Ненаменски потрошувачки кредити

10.2.2

Наменски потрошувачки кредити

10.2.3

Станбени и хипотекарни кредити

10.2.4

Рамковни револвинг кредити (провизија по конкретен кредит)

10.2.5

Автомобилски кредити

10.2.6

Субвенциониран станбен кредит

10.2.7

Банкарска гаранција на физичко лице

10.2.8

Реструктуирање на кредити

10.3.

ПРОВИЗИЈА ЗА ПРЕДВРЕМЕНО ВРАЌАЊЕ НА КРЕДИТОТ

10.3.1

Ненаменски потрошувачки кредити

2%

од 1,00% до 2,00% еднократно од
одобрениот износ

1%
2,00% еднократно сметано од
одобрениот износ, минимум 2.500,00
МКД
без надомест

0% на износот кој предвремено се
отплатува
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10.3.2

Наменски потрошувачки кредити

0% на износот кој предвремено се
отплатува
0% на износот кој предвремено се
отплатува, доколку отплатата е со
сопствени средства

10.3.3

Потрошувачки хипотекарни кредити
3% на износот кој предвремено се
отплатува, доколку кредитот се
рефинансира со кредит од друга банка
За приматели на плата (станбени
кредити во ЕУР и МКД) и неприматели на
плата (станбени кредити во МКД)
•
За првите три години:
-3% доколку отплатата е со
сопствени средства,
-5%
доколку
кредитот
се
рефинансира со кредит од друга
банка
•

10.3.4.

Станбени кредити

За останатиот период:
-0% доколку отплатата е со
сопствени средства,
-5%
доколку
кредитот
се
рефинансира со кредит од друга
банка

За неприматели на плата (станбени
кредити во ЕУР)
-0% доколку кредитот е отплатен
со сопствени средства,
-3%
доколку
кредитот
е
рефинансиран од друга банка

3% на износот кој предвремено се
отплатува

10.3.5

Рамковни револвинг кредити

10.3.6

Автомобилски кредити

10.3.7

Субвенциониран станбен кредит

10.4.

ДРУГИ ПРОВИЗИИ

10.4.1

Изработка на амортизационен план по барање на странка

200,00 мкд по амортизационен план

10.4.2

Потврда за долг по кредитна изложеност (кредит, кредитна
картичка или дозволено пречекорување)

400,00 мкд

10.4.3

Согласност за упишување хипотека од нареден ред

400,00 мкд

10.4.4

Изјава за ослободување на хипотека и залог

400,00 мкд

0% на износот кој предвремено се
отплатува
-0%
доколку
кредитот
се
исплатува
од
сопствени
средства,
-3% на износот кој предвремено
се отплатува
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11.

Провизија за обработка на кредитно барање за промена на
кредитни услови (каматни стапки) за станбени кредити по
барање на странката (пред спроведување на одобреното
барање)
КРЕДИТНИ АРАНЖМАНИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

11.1

ПРОВИЗИЈА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ

10.4.5.

5 % oд кредитна изложеност

11.1.1

Провизија за обработка на кредитно барање

без надомест освен за клиенти одбиени 2
пати во последните 12 месеци -500 мкд.

11.1.2

Провизија за обработка на барање за банкарска гаранција

без надомест освен за клиенти одбиени 2
пати во последните 12 месеци -500 мкд.

11.1.3

Провизија за водење кредитно досие за одобрен кредит за
обртни средства до 1 година

1% еднократно при одобрување на
кредитот

11.1.4

Провизија за водење кредитно досие за одобрен кредит за
обртни средства над 1 година

1,25 % еднократно при одобрување на
кредитот

11.1.5

Провизија за водење кредитно досие за одобрен кредит за
набавка на основни средства (рок подолг од 1 година)

1,25% еднократно при одобрување

11.1.6

Провизија за водење на кредитно досие за одобрен
револвинг кредит-лимит за обртни средства акредитиви и
гаранции

0,125 % месечно,однапред за целиот рок
и износ на одобрениот лимит

11.1.7

Провизија за предвремено раскинување на револвинг
кредит-лимит за обртни средства акредитиви и гаранции
(со цел префрлање во друга банка)

1% еднократно сметано на
искористениот износ на лимитот

11.1.8

Провизија за обработка и подготовка на нова анализа при
пролонгирање на рок на отплата на кредит

1,25 % еднократно при пролонгација

11.1.9

Провизија за обработка и подготовка на нова анализа при
наредно пролонгирање или одобрување кредити,
(рециклирани) повеќепати во текот на 1 година, по барање
на Банката

без надомест

11.1.10

Провизија за обработка, подготовка на нова анализа и
водење на кредитно досие при реструктуирање на кредити

1,25% еднократно при реструктуирање
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11.1.11

Провизија за обработка на кредитно барање за промена на
обезбедување по барање на странката

0,5% од кредитната изложеност макс.
5.000 мкд

11.1.12

Провизија за администрирање на кредит со рок на отплата
над 1 година

0,05% годишно на остатокот на долгот,
макс. 12.000,00 мкд

11.2.

ПРОВИЗИЈА ЗА ПРЕДВРЕМЕНО ВРАЌАЊЕ НА КРЕДИТОТ

11.2.1

Провизија за предвремено враќање на ануитетски кредити со
рок на отплата над 1 година

11.3.
11.3.1
11.3.2
12

ПИСМЕНА ОПОМЕНА
Писмена опомена за задоцнето плаќање на доспеана
обврска над 30 дена
Писмена опомена за задоцнето плаќање на доспеана
обврска над 60 дена

3% на износот кој предвремено се
отплатува

300,00 мкд месечно
600,00 мкд месечно

МЕЃУНАРОДНИ КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ

12.1.

МЕЃУНАРОДНИ КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ АМЕРИКАН ЕКСПРЕС

12.1.1

Членарина за основна картичка

12.1.1.1

AMEX green

1.500,00 мкд годишно

12.1.1.2

AMEX gold

2.500,00 мкд годишно

12.1.2

Членарина за прва/втора дополнителна картичка

12.1.2.1

AMEX green

12.1.2.2

AMEX gold

750,00 мкд годишно
1.250,00 мкд годишно

12.1.3

Подигнување готовина од банкомати на Силк Роуд Банка АД
Скопје

2% или мин. 100,00 мкд

12.1.4

Подигнување готовина од банкомати на други домашни банки

2% или мин. 100,00 мкд

12.1.5

Подигнување готовина од банкомати во странство

3% или мин. 150,00 мкд

12.1.6

Уплата на картичка

12.1.7

Реиздавање на изгубена, украдена, оштетена картичка

500,00 мкд

12.1.8

Реиздавање на ПИН код

200,00 мкд

Без надоместок
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12.1.9

Членарината за основна и сите дополнителни картички за
првата година и за секоја следна година за потрошени и
отплатени средства во трговија од мин. мкд 100,000

Без надоместок

12.1.10

Потврда за финансиска состојба на AMEX картичка на
барање на клиент

12.1.11

Потврда за финансиска состојба на AMEX картичка
(за вработени во СРБ)

Без надоместок

12.1.12

Потврда за затворена AMEX картичка

Без надоместок

12.1.13

Трошок за опомена за достасани,
достасани а ненаплатени обврски по
кредитни картички до 29 дена

Без надоместок

12.1.14

Трошок за опомена за достасани,
достасани а ненаплатени обврски по
кредитни картички над 30 дена

300,00 мкд

12.1.15

Трошок за достава на месечни извештаи за АМЕX кредитни
картички по пошта

30,00 МКД

13
13.1.

200,00мкд

МЕЃУНАРОДНИ ДЕБИТНИ КАРТИЧКИ
МЕЃУНАРОДНИ ДЕБИТНИ КАРТИЧКИ ВИЗА

13.1.1

Членарина за основна картичка

Без надоместок

13.1.2

Подигнување на готовина од банкомати на Силк Роуд Банка
Скопје

Без надоместок

13.1.3

Подигање готовина на банкомати на други банки во земјата

2% или минимум 120,00 мкд

13.1.4

Подигање готовина на банкомати на други банки во
странство

2% + 120,00 мкд

13.1.5

Подигање готовина на шалтери на други банки во земјата

2% + 240,00 мкд

13.1.6

Подигање готовина на шалтери на други банки во странство

2% + 240,00 мкд

13.1.7

Реиздавање на изгубена,украдена,
изгубена,украдена картичка+ПИН

500,00 мкд
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13.1.8

Реиздавање на оштетена картичка

13.1.9

Реиздавање на ПИН код

14.

Без надоместок
200,00 мкд

ДЕПОЗИТНИ РАБОТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

14.1.

ШТЕДНИ ВЛОГОВИ

14.1.1

Замена за изгубена штедна книшка

14.1.2

Прво повлекување на средства од Отворено штедење во
тековниот месец

14.1.3

Секое наредно повлекување на средства од Отворено
штедење во тековниот месец

50,00 мкд

Без надомест

МКД 150,00 по трансакција

15.

ТРАНСАКЦИИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

15.1

Купување државни записи и обврзници за правни и физички
лица

0,1% по склучен договор еднократно мин.
150,00 мкд

15.2

Купување на други хартии од вредност за правни и физички
лица

0,1% мин. 150,00 мкд

16.

ТРЕЗОРСКО РАБОТЕЊЕ

16.1.

ИЗНАЈМУВАЊЕ СЕФОВИ РЕЗИДЕНТИ

16.1.1

мал со димензии 7,80х25,50х61,10*

1000,00 мкд годишно + ДДВ

16.1.2

среден со димензии 13,10х25,50х61,10*

1200,00 мкд годишно + ДДВ

16.1.3

голем со димензии 26,50х25,50х61,10*

1800,00 мкд годишно + ДДВ

16.2.

ИЗНАЈМУВАЊЕ СЕФОВИ НЕРЕЗИДЕНТИ
мал со димензии 7,80х25,50х61,10*

16.2.1
16.2.2.
16.2.3.

среден со димензии 13,10х25,50х61,10*
голем со димензии 26,50х25,50х61,10*

1800,00 мкд годишно + ДДВ
3000,00 мкд годишно + ДДВ
4300,00 мкд годишно + ДДВ

Клиентите (физички и правни лица) кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје имаат 50% попуст на надоместок
за изнајмување сеф.
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ДРУГИ УСЛУГИ

17.1.

Обработка на документација за регистрирање на кредитни
работи во НБРМ

17.1.1

Услуга за пополнување на НД обрасци за кои клиентот сам ќе
врши известување према НБРМ

17.2

Измени и реализација по регистрирани кредитни работи

17.3

Блокирање средства за отворање акредитиви и издавање
гаранции

6000,00 мкд + ДДВ годишно (однапред)

За прво регистрирање на кредитна
пријава 3.000,00 мкд + ДДВ
За секоја промена 1.500,00 мкд + ДДВ
1.500,00 мкд по образец + ДДВ годишно
(однапред)

без надомест
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17.4

Издавање кумулативен испис од годишниот промет

50,00 мкд по стр.

17.5

Издавање на други пoтврди по барање на клиент

200,00 мкд по потврда + ддв

17.6

Покренување постапка за наплата по судски пат

стварни трошоци

17.7

Извршување судски и други извршни решенија

17.7.1

за износи до 100.000,00 мкд

1.000,00 мкд

17.7.2

за износи до 100.001,00 мкд до 500.000,00мкд

1.500,00 мкд

17.7.3

за износи над 500.001,00 мкд

2.000,00 мкд

17.8

Промена на брава за сеф

17.9

Фотокопирање документи и други работи над 10 листа

17.10

Трошок поврзан со извршена процена на недвижен имот*

17.11

Издавање на тековна состојба од Централен регистар

17.12

Размена на податоци со Министерството за труд и социјална
политика за физички лица корисници на правата од
социјална и детска заштита

100,00 ЕУР + ДДВ во ден.
противвредност по среден курс +
стварни трошоци за промената
мин.50,00 мкд или 2,50 мкд по лист

Доколку станува збор за субвенциониран
станбен кредит и Банката има
внатрешен проценител, проценката на
имот не смее да биде поголема од МКД
2.000,00

256,00 МКД**

3.000,00 МКД + ДДВ за секое поединечно
барање (фајл)

* Процената на недвижниот и подвижен имот кое служи како кредитно обезбедување се врши од страна на надворешен
овластен проценител, а цената на извршената процена е изразена со вклучен ДДВ
**217,00 МКД + ДДВ 39,00 МКД

18.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

18.1

За исплата во готово на износи над 10.000,00 ЕУР или денарска противвредност, задолжителна е
претходна најава на исплатата од минимум 1 ден. Најавата не важи за исплата на орочените депозити на
денот на достасување.

22

18.2

Банката може да наплати од комитентите дополнителен износ на провизија за разгледување на барање
за кредит за извршени консултации, анализи, експертизи, процени и реални трошоци, сврзани со
кредитниот аранжман и оценката на обезбедување.

18.3

За услугите кои Банката ги врши за странските кореспонденти, надоместоците се пресметуваат во девизи
според важечката тарифа на услугите на странските кореспонденти.

18.4

Надлежноста за регулирањето на тарифата на надоместоци за услугите кои ги врши Силк Роуд Банка АД
Скопје, Надзорниот одбор ја
делегира на Управниот одбор на Банката.

18.5

Oваа тарифа стапува во сила на 18.12.2018 година.
Со стапувањето во сила на оваа тарифа престанува да важи тарифата донесена на 01.12.2018 година.
Управен одбор на Силк Роуд Банка АД
Скопје
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