
 
 

 
  

 
 
 
 

О   Д   Л   У   К   А    
за висината на каматните стапки на ТТК Банка АД Скопје 

01.01.2023 година 
 

- Извадок за платежни услуги за физички лица - 
 
 
 
 

Кредитен лимит на кредитни картички за физички лица 
 

Visa Classic кредитна картичка за физички лица Каматна стапка 
Кредитен лимит на Visa Classic Credit кредитна картичка за физички лица 

- приматели на плата/пензија преку ТТК Банка; Референтна стапка за 
пресметување на стапката 
на казнена камата + 7,25 

процентни поени* 
- вработени во банки и во фин. институции што се 

приматели и неприматели на плата преку ТТК Банка 
Референтна стапка за 

пресметување на стапката 
на казнена камата + 7,25 

процентни поени* 
- неприматели на плата/пензија преку ТТК Банка Референтна стапка за 

пресметување на стапката 
на казнена камата + 7,75 

процентни поени* 
- на износот на минусно салдо над кредитен лимит Референтна стапка за 

пресметување на стапката 
на казнена камата + 8 
процентни поени* 

Кредитен лимит на Mastercard Credit - кредитна картичка за 
физички лица 

Каматна стапка 

- приматели на плата/пензија преку ТТК Банка; Референтна стапка за 
пресметување на стапката 
на казнена камата + 7,25 

процентни поени* 
- вработени во банки и во фин. институции што се 

приматели и неприматели на плата преку ТТК Банка 
Референтна стапка за 

пресметување на стапката 
на казнена камата + 7,25 

процентни поени* 
- неприматели на плата/пензија преку ТТК Банка Референтна стапка за 

пресметување на стапката 
на казнена камата + 7,75 

процентни поени* 
* Прилагодувањето на номиналната каматна стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа 
на 1 Јануари и 1 Јули секоја година, согласно Референтна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата важечка на последниот ден од претходното шестмесечие (31 
Декември односно 30 Јуни). 

 
 
 



Негативни салда на платежна сметка во денари за физички лица 
 

 Каматна стапка 
- до износот на дозволено пречекорување Референтна стапка 

за пресметување на 
стапката на казнена 

камата + 8,00 
процентни поени* 

- над износот на дозволено пречекорување  Референтна стапка 
за пресметување на 
стапката на казнена 

камата + 8,00 
процентни поени* 

* Прилагодувањето на номиналната каматна стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа 
на 1 Јануари и 1 Јули секоја година, согласно Референтна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата важечка на последниот ден од претходното шестмесечие (31 
Декември односно 30 Јуни). 

 


