УСЛОВИ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ДЕНАРСКА/ДЕВИЗНА СМЕТКА НА ПРАВНО ЛИЦЕ- НЕРЕЗИДЕНТ
СО ВАЖНОСТ ОД 17.5.2021 година
ПАСИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТИ
Каматна стапка
Позитивнo салдo на денарскa трансакцискa сметкa на нерезидент
Позитивно салдо на девизнa трансакцискa сметкa на нерезидент

0,00%
EUR
0,00%

Други валути
0,00%

ДЕНАРСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТИ

Отворање сметка



Отворање на трансакциска сметка за правно лице
Итно отворање на трансакциска сметка по барање на правно лице, со
итна пратка (оваа тарифна ставка е со важност од 1.4.2016 година)

Затворање сметка
 Затворање сметка врз основа на судско решение и во согласност со закон
 Затворање сметка на барање на корисник


Затворање сметка врз основа на известување од Централен регистар на
РСМ

Без надоместок
200 денари
Без надоместок
1.000 ден.
1.000 ден. макс.во
висина на
расположливите
средства

Подготовка и доставување податоци за состојба на сметки по службено
барање на извршител по решение на надлежен орган
500 ден.
ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО ЗА ПРАВНИ ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТИ
Исплати на ефективни странски пари и ефективни денари
 Исплата на ефектива
 Исплата во денари
Обработка на прилив
 со положување ефектива

0,50% или мин. 500 ден.
0,10% или мин. 300 ден.
0,40% или мин. 500 ден.

Ностро дознаки

во странство


во земјата



измена на инструкции

Обработка на девизен прилив од странство за комитенти на
други домашни банки
Други услуги
 издавање преписи до 3 месеци (по документ)
 издавање преписи над 3 месеци (по документ)
 издавање разни потврди, заверки на податоци и слично
(по барање)

0,15% мин. 500 ден.
+300 ден. SWIFT
OUR трошоци 900 ден.
0,15% мин. 500 ден.
+300 ден. SWIFT
2.000 ден. + фактички
трошоци од странска
банка
0,10% мин. 100 ден.
или по тарифа на домашната банка

50 ден.
200 ден.

9 ден. ДДВ
36 ден. ДДВ

150 ден.

27 ден. ДДВ
1





издавање и испраќање преглед на состојба со дневни
промени (од извештај)
затворање сметка врз основа на судско решение и во
согласност со закон
затворање сметка на барање на корисник

100 ден.

18 ден. ДДВ
Без надоместок
500 ден.

ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
Пакети за правни лица
SMS 1 ПАКЕТ
Е-MAIL ПАКЕТ
Е-MAIL ПЛУС ПАКЕТ
SMS ПАКЕТ
SMS ПЛУС ПАКЕТ

Надоместок
5 денари по порака
Без надоместок
50 денари, месечно
Без надоместок
100 денари, месечно

ТЕРМИНСКИ ПЛАН ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА
КИБС
Од 08:00 до 14:20 часот
Прием и обработка на налози за плаќање
МИБС
Од 08:00 до 16:15 часот
во валута на тековниот пресметковен ден
Интерен клиринг на
Од 08:00 до 18:00 часот
Банката
Уплата и исплата на готовина на или од
сметка на корисник на сметка во Банката,
од 08:00 часот до 18:00 часот
на благајна во Банката
Прием на налози за плаќање со иден
од 08:00 часот до 18:00 часот
датум на извршување
САБОТА
Готовински уплати и исплати, како и
безготовински плаќања помеѓу сметките
од 09:00 часот до 13:00 часот
што се водат во Регистарот на корисник
(во филијалите/експозитурите кои работат во сабота)
на сметки во Банката
ТЕРМИНСКИ ПЛАН ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО
Прием на налози
oд понеделник до петок oд 08:00 до 16:00 часот
Налози примени до 15:30 часот
датум на валута тековен ден
Налози примени по 15:30 часот
датум на валута нареден ден
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