Интерно / Internal

ТАРИФА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
ВАЛИДНА ОД 02.07.2018

СЕТ НА БАНКАРСКИ УСЛУГИ
›
›
›
›
›

Одржување на сите трансакциски сметки во сите валути
Дебитнa мултивалутна картичка
Е-банкарство
СМС Нотификација
Неограничени денарски КИБС плаќања преку е-банкарство



Месечен надомест за одржување на неактивна сметкa (МКД/ЕУР) за салда 0 и над 500 еур е без надомест, за останати салда е 300 ден.

Флекс заштеда

12 месеци
18 месеци
24 месеци
36 месеци



300 ден.

ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ
МКД / ЕУР
1%
ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ
ФИКСНА КАМАТА

МКД

ЕУР

1.8%
2%
2.3%
2.6%

1%
1.2%
1.5%
1.8%

Минимално салдо за орочен депозит e 5.000 еур / 300.000 ден, a исплата на камата се врши месечно
Камата по видување при предвремено разорочување е 0.01%

КРЕДИТИ
Валута
Износ

СТАНБЕН КРЕДИТ

КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

ЕУР

20 год
3.8%

ЕУР/ МКД
10.000 – 30.000 еур
600.000 – 1.800.000 ден.
3 год
6%

5.2% + 6 мес ЕУРИБОР,

/

од 30.000 еур

Максимален рок
Фиксна каматна стапка за 5 год
Каматна стапка за останатиот период

мин. 5.5%

Провизија за апликација
СВТ

максимум 2 плати
1 год
7%
/
0%

0.5%
Провизија при исплата

FLEXFUND (Флекс фонд)
МКД

(0% за ЕКО станбен
кредит)

1%

300 ден.
3.98%

300 ден.
6.97%

100 ден. реодобрување
300 ден. промена на лимит
100 ден.
/

ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА
електронско банкарство

Интерни и КИБС плаќања
МИПС итни плаќања

БЕЗ ПРОВИЗИЈА
80 ден.
ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСТВО

во експозитура

60 ден.
300 ден.

преку ProCredit Germany

преку друга коресподентна
банка

ProPay приливи

0 еур

-

Приливи преку други банки

0 еур

10 еур/ гбп, 12 усд/ цхф

електронско банкарство

во експозитура

ПРИЛИВИ

ДОЗНАКИ
ProPay дознаки (до 15.00 ч)

ben/sha/our

2.5 еур/ 3 усд

ben/ sha

9 еур/ гбп, 10 усд/ цхф

our

25 еур/ гбп, 28 усд/ цхф

Редовни дознаки (до 13.00 ч)

0.15% или мин.
5 еур/ 6 усд

0.3% или мин.
10 еур/ гбп, 12 усд/ цхф

0.45% или мин.
35 еур/ гбп, 45 усд /цхф
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ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО ДЕБИТНИ КАРТИЧКИ

MasterCard
БЕЗ ПРОВИЗИЈА

Исплата на банкомати на ПроКредит

3 повлекувања во месецот БЕЗ
ПРОВИЗИЈА, секое следно 100 ден.

Исплата на банкомати на други банки во земјата
Исплата на банкомати на други банки во странство
Трајно блокирање на картичка со објава во стоп листа
Промена на ПИН на банкомат
ProCash исплати на ПКБ банкомати во БиХ, Албанија и Косово
Money Send домашен трансфер / меѓународен приливен / меѓународен одливен трансфер
Итна достава на задржана картичка од друга банка во ПКБ банкомат

2% + 2 еур
0 ден.
0 ден.
60 ден.
20 ден. / 6 еур / 8 ЕУР
300 ден.

ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО КРЕДИТИ
Измени во услови за тековни кредитни изложености
Уплата на поголема рата
Изјава за согласност поврзана со кредитна изложеност
Проценка / повторна проценка на недвижен имот
Станбен или станбено деловен простор, објекти во градба со
земјиште / Градежно или земјоделско земјиште и Деловен
простор / Повеќе станови / Дуќани во иста колективна зграда /
Деловни објекти до 2000 м2 / над 2001 м2
Проценка/ повторна проценка на подвижен имот
Проценка на 1 ставка / 2 до 10 ставки / 11 до 30 ставки / над 31
ставка / Проценка или повторна проценка на пазарна вредност
на удели

0% - 4% по одлука на банката
2% од износот на поголемата рата
1.500 ден.
Цена на проценка

Цена за повторна проценка*

3.000 / 4.800 / 6.500 /
8.000 / 8.000 / 10.000 ден.

3.000 / 1.000 / 6.500 / 1.000
/ 1.000 / 1.000 ден.

Цена на проценка по ставка
3.000 /1.600 (макс. 13.000) /850
(макс. 23.000) 600 (макс. 37.000)
/0.8% од вредноста на уделот
(макс. 61.500) ден.

Цена за повторна проценка*

Казнена камата за кредити во денари
Казнена камата за кредити во странска валута

0 ден. / 0.6% од вредноста на
уделот (макс. 52.000 ден.)

11.00%
7.630%

* Проценка од страна на овластен проценител се врши најмалку еднаш годишно за станбен простор. За останати недвижности/подвижни предмети проценка
од страна на овластен проценител секоја трета година,а повторна проценка од страна на Банката, за секоја од следните две години. Доколку се настанати
измени на средството кое се проценува, наместо повторна проценка се врши проценка од овластен проценител.

ДРУГИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ
Уплата/ исплата на банкомат со специјализирана банкарска картичка
Достава на готовина на адреса по барање на клиент
Блокада / деблокада/ промена на блокада
Издавање на токен / Годишен надомест за сертификат на токен
Трансфер на девизи на сопствена сметка во друга домашна банка
Прилив на девизни пензии од домашна банка
Рекламации за меѓународни трансфери
Враќање на нераспределен прилив
Достава на SWIFT за прилив
Kонфирмации/ изјава за бришење залог/ пресметка на камата по барање
на клиент до 10 ставки/ бонитет/ информации од нотари и адвокати/
судски одлуки и извршни решенија/ обезбедување документи
Писма за долг и опомени за кредитен производ во доцнење
Пресметка на камата по барање на клиент над 10 ставки
Купување на државни записи и државни обврзници

300 ден.
1.200 ден.
100 ден.
900 ден.
10 еур
5 еур
25 еур + провизија на трети страни
0.15% или 10 еур
200 ден.
400 ден.
Од 400 ден. до 2.000 ден.
50 ден. по ставка
0.1% или 200 ден. (мин)

