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Информативен документ 

за надоместоците 

 
 
Назив на давателот на платежна сметка: ТТК Банка АД Скопје 

Назив на платежната сметка: Платежна сметка во странска валута за нерезидент 

Датум: 1.1.2023 година 
 
Овој документ содржи информации за надоместоците за користење на главните 
услуги поврзани со платежната сметка. Ќе ви овозможи споредба на тие трошоци со 
трошоците на другите сметки. 
 
Надоместоци може да се наплатуваат и за користење на услуги кои не се наведени во 
овој документ. Целосните информации се достапни во документите Тарифа за 
надоместоци на услуги на ТТК Банка АД Скопје во делот кој се однесува на 
работењето на физички лица со платежни сметки, Oдлука за каматни стапки на ТТК 
Банка АД Скопје во делот кој се однесува на работењето на физички лица со 
платежни сметки кои се објавени и достапни на веб страницата на ТТК Банка АД 
Скопје www.ttk.com.mk. 
 

Поимникот кој содржи термини кои се употребени во овој документ е достапен без 
надоместок. 
 

Услуга Надоместок 
Општи услуги поврзани со сметка 
Одржување на  
платежна сметка 
(платежна сметка во 
странска валута) 
 
 
 
 
 
 
Онлајн користење  
на услуги поврзани  
со платежна сметка 
 

Месечен надоместок:                                                    30,00 МКД 
(за валута CHF 0,05%  

мин. 100,00 МКД  
макс. 500,00 МКД)  

 
Вкупен годишен надоместок:                                 360,00 МКД 

(за валута CHF  
од мин. 1.200,00 МКД  

до макс. 6.000,00 МКД)  
 
Користење електронско банкарство 
(ТТК Е-Bank)  
Месечен надоместок:                                           без надоместок  
Вкупен годишен надоместок:                         без надоместок  
 
Користење мобилно банкарство 
(ТТК M-Bank) 
Месечен надоместок:                                           без надоместок 
Вкупен годишен надоместок:                         без надоместок 

Плаќање (освен со картички ) 
Кредитен трансфер  
во денари во земјата 
 
Кредитен трансфер 
во евра во странство 
 

Услугата не е достапна 
 
 
Плаќање во евра во странство 
шалтер 
 до 9.000,00 МКД 

http://www.ttk.com.mk/
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Кредитен трансфер 
во валута различна 
од евра во странство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прилив од 
странство 
 
 
 
Траен налог 

(во ден. противвредност на        0,15% од ден. противвредност                      
на валутата која се испраќа)               мин. 100,00 МКД + 300,00 

МКД СВИФТ                               
OUR трошоци  900,00 МКД 

 
од 9.001,00 МКД                                       0,15% мин. 350,00 МКД   
(во ден. противвредност на                       + 300,00 МКД СВИФТ       
на валутата која се испраќа)             OUR трошоци 900,00 МКД  

                                                          
Плаќање во евра во странство 
шалтер 
 до 9.000,00 МКД 
(во ден. противвредност на        0,15% од ден. противвредност                      
на валутата која се испраќа)               мин. 100,00 МКД + 300,00 

МКД СВИФТ                               
OUR трошоци  900,00 МКД 

 
од 9.001,00 МКД                                       0,15% мин. 350,00 МКД   
(во ден. противвредност на                       + 300,00 МКД СВИФТ       
на валутата која се испраќа)             OUR трошоци 900,00 МКД  
 
Обработка на налог  
од странство 
 
Прилив од дознака                                               без надоместок 
 
Услугата не е достапна 

Картички и готовина 
Издавање дебитна 
картичка 
 
Издавање кредитна 
картичка 
 
Повлекување 
готовина  
на шалтер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повлекување 
готовина 
со дебитна картичка  

Услугата не е достапна 
 
 
Услугата не е достапна 

 
 
Подигнување готовина                              0,10% мин. 30,00 МКД 
                                                                            макс. 300,00 МКД 

 
Подигнување         
готовина со                                               0,50% мин. 250,00 МКД  
еднократна исплата                                     
исплата  од дознака                                           
 
Подигнување готовина                            1,50% мин. 250,00 МКД 
со еднократна исплата  
на прилив од странска пензија  
 
Подигнување готовина                            0,50% мин. 250,00 МКД  
по основ на прилив 
од странска пензија 
директно од странска банка  
 
Услугата не е достапна 
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на банкомат 
 
Повлекување 
готовина 
со кредитна картичка  
на банкомат 

 
 
Услугата не е достапна 
 

Пречекорување  
Дозволено 
пречекорување 

 
Услугата не е достапна 

 


