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Т   А   Р   И   Ф   А   
за надоместоци на услуги што ги врши ТТК Банка АД Скопје 

01.01.2023 година 
- Извадок за платежни услуги за физички лица - 

 
 

ДЕНАРСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ       
 
Денарски платен промет за физички лица  
 
Отворање на платежна сметка 

 Отворање платежна сметка Без надоместок 
 Итно отворање на платежна сметка по барање на физичко 

лице, со итна пратка 150 денари 
 
Одржување на платежна сметка  

 Одржување на платежна сметка без остварен промет Без надоместок 
 Одржување на платежна сметка со остварен промет 50 ден./месечно 
 Одржување на платежна сметка  со основни функции 30 ден./месечно 
 Одржување на платежна сметка  со основни функции за 

група корисници на законски права Без надоместок 
 Одржување на платежна сметка  со евидентен промет од 

трансакции од штеден влог во Банката Без надоместок 
 
Готовински платен промет 
 
А. Готовински уплати 

 готовинска уплата на сопствена сметка на клиент - 
физичко лице во банката 

Без надоместок 

 готовинска уплати за комунални услуги за кои Банката има 
договор (на терет на правното лице со кое Банката има 
склучено договор) 

Без надоместок 

 готовински уплати за сметки за електрична енергија кон 
ЕВН Хоме ДОО Скопје  

40 ден. 

 готовински уплати за сметки за вода и комунални услуги 
кон ЈП Водовод и канализација Скопје 

40 ден. 

 готовински уплати за сметки за снабдување со топлинска 
енергија кон АД ЕСМ 

40 ден. 

 готовинска уплата на сметки на клиенти - правни и физички лица во Банката (по 
налог) 

 за износи до 5.000,00 денари 40 ден. 

 за износи од 5.001,00 денари 55 ден. 
 готовинска уплата на сметки на клиенти (правни и физички лица) во други банки 
 за износи до 5.000,00 денари 70 ден. 
 за износи од 5.001,00 денари 120 ден. 
 Готовински уплати преку МИПС 250 ден. 

 
Б. Повлекување готовина на шалтер 

 Подигнување готовина на шалтер од платежна сметка 
(вклучувајќи  и подигнување готовина од пренесени 
средства од пристигната пензија на штедна книшка и 

0,17% мин. 30 ден. 
макс. 3.000 ден. 
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подигнување на пренесени средства од штеден влог по 
видување) со исклучок на еднократно подигнување 
готовина од: 
- камата или пренесени средства од орочен депозит на 

платежна сметка ; 
- средства од одобрен кредит; 
- средства по основ на тргување со хартии од вредност 

преку Одделот за хартии од вредност на Банката. 
 
Кредитен трансфер во денари во земјата 

а) Плаќање во корист на сметка на физички лица и на правни лица 
во ТТК Банката (интерни налози) 

шалтер 

Електронско 
банкарство ТТК 
E-bank/мобилно 
банкарство ТТК 

М-bank 
 налози до 10.000 ден. 25 ден. по налог 

5 ден. по налог 
 налози од 10.001 ден. 33 ден. по налог 

 за корисници на платежна сметка  со основни функции и за 
корисници на платежна сметка  со основни функции за група 
корисници на законски права. Сите останати налози над 5 
реализирани налози се наплатуваат во согласност со 
Тарифата. 

 Без надомест 5 налози во 
тековниот месец, во интерен 
клиринг (реализирани на шалтер, 
Електронско банкарство ТТК E-
bank/мобилно банкарство ТТК М-
bank или трајни налози) 

 налог ПП 53 за плата 3 ден. по налог / 
в) Плаќање  во корист на сметка кај друг давател на платежни 
услуги – КИБС 

  

 налози до 10.000 ден. 40 ден. по налог 11 ден. по налог 
 налози од 10.001 ден. 50 ден. по налог 14  ден. по налог

 налог ПП 53 за плата 20 ден. по налог 8 ден. по налог 

в) Плаќање  во корист на сметка кај друг давател на платежни 
услуги – МИПС 

220 ден. по 
налог 

99 ден. по налог 

 налог ПП 53 за плата 60 ден. по налог 60 ден. по налог 
г) Уплати за сметки за електрична енергија кон ЕВН Хоме ДОО 
Скопје 

25 ден. по налог 10 ден. по налог 

 
Траен налог 

 Договарање на траен налог  Без надоместок 
 Извршување на траен налог во корист на сметка 

кај ТТК Банка АД Скопје 
Без надоместок 

 Извршување на траен налог во корист на сметка кај друг 
давател на платежни услуги 

22 денари 

 
Онлајн користење на услуги поврзани со платежна сметка (користење на услуги поврзани 
со платежна сметка преку мобилно банкарство TTK M-bank и електронско банкарство TTK E-
bank) 

 Користење на електронско банкарство ТТК E-Bank без надоместок 
 Користење на мобилно банкарство ТТК М-Bank без надоместок 

 
Затворање на платежна сметка  

 Затворање на платежна сметка (салдирање и ликвидација) 
на барање на клиент Без надоместок 

 Затворање на платежна сметка на починати лица и во 
согласност со законски прописи Без надоместок 

 Издавање потврда за ликвидација на платежна сметка 
заради пренос во др. банка на барање на клиент Без надоместок 
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Изводи и други документи 
 Печатење редовен извод од платежна сметка (до два 

извода месечно) 
Без надоместок 

 Повторно печатење веќе издаден редовен извод од 
платежна сметка (препис) 20  ден. 3,6 ден. ДДВ 

 Печатење извод од платежна сметка  по барање на 
сопственикот вон редовните два и по избор 50 ден. 9 ден.  ДДВ 

 Издавање потврди за извршено плаќање  200 ден. 36 ден. ДДВ 
 Издавање картица на промет на платежна сметка 150 ден. 27 ден. ДДВ 
 Издавање разни други потврди, заверки на податоци и 

движење на платежна сметка-картица на барање на 
корисникот (цена од потврда или заверка) 200 ден. 36 ден. ДДВ 

 
Присилна наплата по извршни решенија и задолжница 

 Извршување судски одлуки, извршни решенија и други налози за наплата 
на побарување по решение на надлежен орган 

1.200 ден. 

 Блокада и деблокада на платежна сметка по решение примено во 
банката 

400 ден. 

 Делумно извршување на решение за присилна наплата (за секоја 
делумна наплата освен последната, за која се наплатува редовната 
провизија за ивршување) 

100 ден. 

 Извршување решенија за присилна наплата за радиодифузна такса 300 ден. 
 Пресметка на камата по каматна пресметка при извршување решение за 

присилна наплата 
50 ден. 

 
Достава на пресметка на камата 

 Достава на пресметка на камата по решение од надлежен орган 
од главница 

200 ден. 
 

 Достава на пресметка на камата по барање на корисник од 
главнина 

 
200 ден. + 36 ден. ДДВ 

 
Други услуги 

 Изработка на каматен лист по платежна 
сметка по барање на странката  200 ден. 36 ден ДДВ. 

 Праќање опомени поради неоправдано минусно салдо на платежна сметка над 200 
денари 

 Прва опомена (известување)                          150 ден 
 Втора опомена                                                  300 ден 
 Опомена пред тужба                                        600 ден 
 Подготовка и доставување податоци за состојба на платежни 

сметки по службено барање на извршител по решение на 
надлежен орган  

o до 10 побарани податоци по ЕМБГ 500 ден. 
o од 11-100 побарани податоци по ЕМБГ 1.000 ден. 
o од 101-500 побарани податоци по ЕМБГ 1.500 ден. 
o над 500 побарани податоци по ЕМБГ 3.000 ден. 

 Подготовка и доставување податоци за состојба на платежни 
сметки по доставено службено барање на нотар (оставинска 
постапка и сл.) 500 ден. 

 Проверка на состојба на сметка со Visa Classic Debit - дебитна 
картичка и Mastercard Debit - дебитна картичка на АТМ уред:  

o на ТТК Банка 15 ден. 
o други банки 30 ден. 

 Отворање штедни книшки  Без надоместок 
 Издавање потврда за штеден влог на барање на корисникот 100 ден. + 18 ден ДДВ 
 Издавање потврда за ликвидација, односно салдирање штедна 

книшка (освен за починати лица – без надоместок) 100 ден. 
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 Амортизација (замена) на изгубена штедна книшка  100 ден. 
 Изработка и печатење пресметка на потребни средства за окуп 

на станови во општествена сопственост 150 ден.  
 Пресметка за плаќање месечна рата по договор што се води во 

Банката или во друга банка за плаќање општествени станови   50 ден. 
 Подигнување на готовина на парични картички (од приватна 

интернационална банка)    2,00% 
 Надомест за замена на оштетени банкноти на сите пари   

 7% од износот 
 Замена на ковани за книжни пари  10% од износот 

 
ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ 
 
Услуги по девизни работи на физички лица 
 
Исплати/уплати на ефективни странски пари и ефективни денари 
 
А. Повлекување готовина - ефективни странски пари и ефективни денари за резиденти 

 Подигнување готовина од девизна платежна 
сметка (вклучувајќи и подигнување готовина од 
штеден влог по видување) 

0,10% мин. 30 ден. макс. 300 
ден. 

 Подигнување готовина со еднократна исплата на 
камата и/или на пренесени средства од орочен 
депозит 

Без надоместок 

 Подигнување готовина со еднократна исплата на 
прилив од дознака 

до 6.000 ден.(во денарска 
противвредност на валутата 
која се испраќа) -  100 ден. 
од 6.001 ден.(во денарска 
противвредност на валутата 
која се испраќа) - 0,30% 
мин.150 ден 

 Подигнување готовина со еднократна исплата на 
прилив од странска пензија поединечно 
пристигната  

Без надоместок 

 Подигнување готовина со еднократна исплата по 
основ на прилив од странска пензија (по список) 1,50% мин. 150 ден. 

 Подигнување готовина по основ на прилив од 
странска пензија директно од странска банка (по 
список) 0,50%  мин. 250 ден. 

 
Б. Повлекување и внесување готовина - ефективни странски пари и ефективни денари за 
нерезиденти 

 Подигнување готовина – девизи од платежна сметка во 
девизи  

0,1% мин. 30 ден. макс. 300 
ден. 

 Подигнување на ефективни денари 0,50% мин. 250 ден. 
 Подигнување на ефектива –еднократна исплата на прилив 

од дознака 
0,50% мин. 250 ден. 

 Подигнување на ефектива – еднократна исплата на прилив 
од странска пензија  

1,50% мин. 250 ден. 

 Внесување на ефектива  
0,20% од денарската 
противвредност 

 
Други услуги по девизни работи за физички лица 

А. Издавање потврда за поседување штеден влог (за 
амбасади за добивање виза) 

200,00 ден. 
по потврда 
(влогот да е 
одлежан 10 
дена) 36 ден.ДДВ 
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Б. За бордеро 200 ден. 36 ден.ДДВ 
В. Исплата на бесправно одземени девизи по решение на 
Министерство за финансии  

 за износи до 5.000 ЕУР 1,00% мин. 1.000 ден. 
 за износи над 5.000 ЕУР 0,80% мин. 1.000 ден. 

Г. Брз трансфер на пари - Money Gram  
 исплата на странска валута по основ на пристигнат прилив 

преку глобалниот систем Money Gram без надоместок  
 уплата на странска валута  за брз трансфер на пари во странство преку глобалниот 

систем Money Gram – тарифа во согласност со договорот на банката со  Money Gram  (во 
денарска противвредност пресметан по куповен курс на Банката за менувачко работење) 
 

Останати уплати: 
Износ Провизија 

0,01   -    100,00  ЕУР 6,50 ЕУР 
100,01 -  200,00  ЕУР 9,00 ЕУР 
200,01 -  300,00  ЕУР 11,00 ЕУР 
300,01 -  500,00  ЕУР 12,50 ЕУР 
500,01 -  750,00  ЕУР 17,00 ЕУР 

750,01 -  1000,00  ЕУР 19,50 ЕУР 
1000,01 -  1500,00  ЕУР 25,50 ЕУР 
1500,01 - 2000,00 ЕУР 30,00 ЕУР 
2000,01 - 2500,00 ЕУР 37,00 ЕУР 

 

Уплати кон Албанија, Босна и 
Херцеговина, Бугарија, Хрватска, 

Косово, Романија, Србија, 
Словенија и Црна Гора: 
Износ Провизија 

0,01     -  100,00 ЕУР 5,00 ЕУР 
100,01  -  200,00 ЕУР 9,00 ЕУР 
200,01 -  300,00 ЕУР 11,50 ЕУР 
300,01 - 500,00 ЕУР 13,00 ЕУР 
500,01 - 2500,00 ЕУР 20,00 ЕУР 

 
Девизен платен промет за физички лица 
 
Девизен платен промет-резиденти 
 
А. Девизен пренос на сопствена сметка во земјата 

 во Банката Без надоместок 

 во други банки 

0,10% од денарската 
противвредност мин. 250 
ден. макс. 30.000 ден. + 300 
ден. СВИФТ 

 
Б.  Девизни плаќања во земјата 

 
 на  нерезидентни сметки  во Банката 

0,075% од денарската 
противвредност мин. 150 
ден. макс. 30.000 ден. 

 на нерезидентни сметки во други домашни банки 

0,15% од денарската 
противвредност мин. 250 
ден. + 300 ден. СВИФТ 

 
В.  Кредитен трансфер во евра во странство (ностро дознака) 

 плаќање  во евра во странство до 9.000 ден. во денарска 
противвредност на валутата која се испраќа) 

50 ден. + 300 ден. СВИФТ 
OUR трошоци - 500 ден. 

 плаќање во евра  во странство од 9.001 ден.(во денарска 
противвредност на валутата која се испраќа) 

0,15% од денарската 
противвредност мин. 350 
ден. + 300 ден. СВИФТ 
OUR трошоци - 900 ден. 

Г.  Кредитен трансфер во валута различна од евро во 
странство (ностро дознака) 

 

 плаќање во валута различна од евро во странство до 
9.000 ден. во денарска противвредност на валутата која се 
испраќа) 

50 ден. + 300 ден. СВИФТ 
OUR трошоци - 500 ден. 

 плаќање во валута различна од евро во странство од 
9.001 ден. (во денарска противвредност на валутата која се 
испраќа) 

0,15% од денарската 
противвредност мин. 350 
ден. + 300 ден. СВИФТ 
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OUR трошоци - 900 ден. 
Д.  Измена на инструкции 500 ден. 
Ѓ.  Прилив од странство   

 Обработка на налог од странство- прилив од странска 
пензија поединечно пристигната 1,50%  мин. 150 ден. 

 Обработка на налог од странство- прилив од странска 
пензија директно од странска банка поединечно 
пристигната 0,50%  мин. 250 ден. 

 Обработка  на налог од странство- прилив од дознака Без надоместок 
Е. Обработка на девизен прилив од странство за комитенти на 
други домашни банки  

0,1% мин. 100 ден. или по 
тарифа на домашната банка 

Ж. Денарски плаќања во земјата во корист на сметка на 
нерезидент 

0,15% мин. 200 ден. макс. 
30.000 ден. 

 
Други услуги 

 Одржување на платежна сметка во девизи (со исклучок на 
сметка во валута CHF) * без остварен промет 

Без надоместок 

 Одржување на платежна сметка во девизи (со исклучок на 
сметка во валута CHF) * со остварен промет 

30 ден./месечно* 

 Одржување на платежна сметка во валута CHF; 
0,05% мин.100 ден. макс. 500 
ден./месечно* 

 Одржување  на штедна книшка по видување во валута CHF; 
0,05% мин.100 ден. макс. 500 
ден./месечно* 

 пријавување девизна штедна книшка/сметка за неважечка 
 
100  ден. 

 
18 ден. ДДВ 

 пресметка на камата за поединечен износ за одреден 
период 

 200 ден. 36 ден. ДДВ 

 затворање сметка врз основа на судско решение и во 
согласност со закон Без надоместок 

 затворање сметка на барање на корисник Без надоместок 
*Доколку на денот на задолжувањето, висината на надоместокот е повисока од состојбата 
на сметката се задолжува надоместок во висина на состојбата на сметката. 
 
Девизен платен промет за физички лица – нерезиденти 
 
А. Девизен пренос на сопствена сметка во земјата 

 во Банката Без надоместок 

 во други банки 

0,15% од денарската 
противвредност мин. 250 
ден. макс. 30.000 ден. + 300 
ден. СВИФТ 

 
Б. Кредитен трансфер во евра во странство 

 плаќање во евра  во странство до 9.000 ден.(во денарска 
противвредност на валутата која се испраќа) 

0,15% од денарската 
противвредност мин. 100 
ден. + 300 ден. СВИФТ 
OUR трошоци 900 ден. 

 плаќање во евра странство од 9.001 ден.(во денарска 
противвредност на валутата која се испраќа) 

0,15% од денарската 
противвредност мин. 350 
ден. + 300 ден. СВИФТ 
OUR трошоци 900 ден. 

В. Кредитен трансфер во валута различна од евро во 
странство  

 плаќање во валута различна од евро  во странство до 9.000 
ден.(во денарска противвредност на валутата која се 
испраќа) 

0,15% од денарската 
противвредност мин. 100 
ден. + 300 ден. СВИФТ 
OUR трошоци 900 ден. 

 плаќање во валута различна од евро во странство од 9.001 0,15% од денарската 
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ден.(во денарска противвредност на валутата која се 
испраќа) 

противвредност мин. 350 
ден. + 300 ден. СВИФТ 
OUR трошоци 900 ден. 

Г.  Измена на инструкции на ностро дознака 
 
500 ден. 

 
Д. Девизни плаќања во земјата 

 на резидентни или нерезидентни сметки во Банката 

0,075% од денарската 
противвредност мин. 150 
ден. макс. 30.000 ден. 

 на резидентни или нерезидентни сметка во други домашни 
банки 

0,15% од денарската 
противвредност мин. 250 
ден. макс. 30.000 ден. + 300 
ден. СВИФТ 

Ѓ. Прилив од странство - Обработка на прилив на парични 
средства со кредитен трансфер од странство за комитенти на 
други домашни банки  

0,1% мин. 100 ден. или по 
тарифа на домашната банка 

 
Е. Денарски плаќања во земјата 

 во корист на сметка на нерезидент 

0,15% од денарската 
противвредност мин. 200 
ден. 

 
Ж. Други услуги 

 одржување на платежна сметка во девизи (со исклучок на 
сметка во валута CHF) без остварен промет 

Без надоместок 

 одржување на платежна сметка во девизи (со исклучок на 
сметка во валута CHF) со остварен промет 

30 ден./месечно* 

 одржување на платежна сметка во девизи во валута CHF 
0,05% мин.100 ден. макс. 500 
ден./месечно* 

 одржување на штедна книшка по видување во валута CHF 
0,05% мин.100 ден. макс. 500 
ден./месечно* 

 пријавување девизна штедна книшка/сметка за неважечка 
 
100  ден. 

 
18 ден. ДДВ 

 пресметка на камата за поединечен износ за одреден 
период  

 
 
200 ден. 

 
 
36 ден ДДВ 

 затворање сметка врз основа на судско решение и во 
согласност со закон 

Без надоместок 

 затворање сметка на барање на корисник Без надоместок 
*Доколку на денот на задолжувањето, висината на надоместокот е повисока од состојбата 
на сметката, се задолжува надоместок во висина на состојбата на сметката. 
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ПАРИЧНИ КАРТИЧКИ  
 
VISA парични картички 
 

 
Visa Classic Debit - дебитна 
картичка 

Visa Classic Credit - 
кредитна картичка 

Членарина за основна картичка за приматели на плата/пензија преку ТТК Банка 

- во првата година 

20 ден. месечно 
 
Без надоместок доколку: 
- корисникот во тековниот 
месец остварил промет во 
трговија (на ПОС терминали, 
физички и виртуелни) во 
висина над 8.000 ден.; 
- корисникот е примател на 
пензија или социјална помош; 
- корисникот има вкупен 
промет на платежната сметка 
поврзана со картичката до 
500 ден. во тековниот месец. 

- 900 ден. годишно на 12 
месечни рати (без 
надоместок за остварен 
промет во трговија над 
100.000 ден.) 
- Без надоместок во 
промотивен период од 
01.06.2021 година до 
31.07.2021 година. 

- во останатиот период 

900 ден. годишно на 12 
месечни рати (без 
надоместок за остварен 
промет во трговија над 
100.000 ден.) 

Членарина за основна картичка за неприматели на плата/пензија преку ТТК Банка 
- во првата година 20 ден. месечно 

 
Без надоместок доколку: 
- корисникот во тековниот 
месец остварил промет во 
трговија (на ПОС терминали, 
физички и виртуелни) во 
висина над 8.000 ден.; 
- корисникот е примател на 
пензија или социјална помош; 
- корисникот има вкупен 
промет на платежната сметка 
поврзана со картичката до 
500 ден. во тековниот месец. 

1.500 ден. годишно на 12 
месечни рати (без 
надоместок за остварен 
промет во трговија над 
100.000 ден.) 

- во останатиот период 
Членарина за дополнителна картичка 
- во првата година  

20 ден. месечно 
- 900 ден. на 12 месечни 
рати за приматели на 
плата/пензија преку ТТК 
Банка 
- 1.500 ден. годишно на 12 
месечни рати за 
неприматели на 
плата/пензија преку ТТК 
Банка 

- без надоместок за 
остварен промет во трговија 
над 100.000 ден. - во останатиот период 

Обработка на барање / 200 ден. 
Издавање дебитна картичка 150 ден. / 
Издавање кредитна картичка / 150 ден. 
Обнова на картичка 150 ден. 150 ден. 
Итно издавање и обнова на 
картичка 1.000 ден. 2.000 ден. 
Барање за реиздавање картичка 
пред истекот на рокот на 
важност на картичката 300 ден. 300 ден. 
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Реизработка на картичка поради 
губење, кражба или други 
оштети на картичка 400 ден. 500 ден. 
Откажување картичка во 
процедура на изработка на 
картичка (за прво издавање) 300 ден. 500 ден. 
Откажување картичка по истекот 
на рокот за откажување 
определен од Банката (пред 
редовна обнова на картичката) 300 ден. 500 ден. 
Откажување на изработена, а 
неподигната картичка 300 ден. 300 ден. 
Реиздавање ПИН код 200 ден. 200 ден. 
Промена на ПИН код на АТМ 100 ден. 100 ден. 

Издавање изводи за извршени 
трансакции 

-  Печатење на редовен извод 
од платежна сметка (до два 
извода месечно) - Без 
надоместок 
-  Повторно печатење на веќе 
издаден редовен извод од 
платежна сметка (препис) - 20  
ден + 3,6 ден ДДВ / 

Преглед на состојба на сметка 
на банкомат 

- на АТМ уред на ТТК Банка – 
15 ден. 
- на АТМ уред на друга банка 
– 30 ден.  20 ден. 

Неосновано оспорување 
трансакции 1.000 ден. 1.000 ден. 
Деблокирање на картичка 
претходно блокирања по налог 
на клиент 100 ден. 100 ден. 
Прва опомена (известување) за 
неплатени долгови по одобрени 
картички над 200 денари / 150 ден. 
Втора опомена за неплатени 
долгови по одобрени картички 
над 200 денари / 300 ден. 
Опомена пред тужба за 
неплатени долгови по одобрени 
картички над 200 денари / 600 ден. 
Промена на кредитен лимити на 
картички / 600 ден. 
Повлекување готовина од АТМ без провизија 3%+150 ден. 
Повлекување готовина од АТМ 
или на шалтер на друга банка во 
земјата 3%+150 ден. 3,5%+200 ден. 
Повлекување  готовина од АТМ 
или на шалтер на друга банка во 
странство 3%+200 ден. 3,5%+250 ден. 
Плаќање на ПОС терминал во 
земјата и во странство без провизија без провизија 
 
Надоместок за безготовинско 
плаќање на ПОС на три рати за 
износ над 1.500 до 6.000 ден. 
 
Надоместок за безготовинско 
плаќање на ПОС на шест рати 
за износ над 6.000 ден. 

Без надоместок 
 
 
 
Без надоместок 
 
 
 

/ 
 
 
 
/ 
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Активирање на 
административна забрана / 500 ден. 
Активирање на меница / 1.500 ден. 
 
Mastercard парични картички 

 
Mastercard Debit - дебитна 
картичка 

Mastercard Credit - 
кредитна картичка 

Членарина за основна картичка за приматели на плата/пензија преку ТТК Банка 
- во првата година Без надоместок Без надоместок 

- во останатиот период 

240 ден. годишно на 12 
месечни рати (без 
надоместок за остварен 
годишен промет во трговија 
над 90.000 ден.) 

900 ден. годишно на 12 
месечни рати (без 
надоместок за остварен 
годишен промет во трговија 
над 100.000 ден.) 

Членарина за основна картичка за неприматели на плата/пензија преку ТТК Банка 
- во првата година Без надоместок Без надоместок 

- во останатиот период 

240 ден. годишно на 12 
месечни рати (без 
надоместок за остварен 
годишен промет во трговија 
над 90.000 ден.) 

1.500 ден. годишно на 12 
месечни рати (без 
надоместок за остварен 
годишен промет во трговија 
над 100.000 ден.) 

Членарина за дополнителна картичка 
- во првата година 

Без надоместок Без надоместок - во останатиот период 
Обработка на барање / 200 ден. 
Издавање дебитна картичка 0 ден. за прво издавање / 
Издавање кредитна картичка / 0 ден. за прво издавање 
Обнова на картичка 150 ден. 150 ден. 
Итно издавање и обнова на 
картичка 1.000 ден. 2.000 ден. 
Барање за реиздавање картичка 
пред истекот на рокот на важност 
на картичката 300 ден. 300 ден. 
Реизработка на картичка поради 
губење, кражба или други оштети 
на картичка 400 ден. 500 ден. 
Откажување картичка во 
процедура на изработка на 
картичка (за прво издавање) 300 ден. 500 ден. 
Откажување картичка по истекот 
на рокот за откажување 
определен од Банката (пред 
редовна обнова на картичката) 300 ден. 500 ден. 
Откажување на изработена, а 
неподигната картичка 300 ден. 300 ден. 
Реиздавање ПИН код 200 ден. 200 ден. 
Промена на ПИН код на АТМ 100 ден. 100 ден. 

Издавање изводи за извршени 
трансакции 

-  Печатење на редовен 
извод од платежна сметка 
(до два извода месечно) - 
Без надоместок 
-  Повторно печатење на 
веќе издаден редовен извод 
од платежна сметка 
(препис) - 20  ден + 3,6 ден 
ДДВ / 

Преглед на состојба на сметка на 
банкомат 

- на АТМ уред на ТТК Банка 
– 15 ден.  20 ден. 
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- на АТМ уред на друга 
банка – 30 ден. 

Неосновано оспорување 
трансакции 1.000 ден. 1.000 ден. 
Деблокирање на картичка 
претходно блокирања по налог на 
клиент 100 ден. 100 ден. 
Прва опомена (известување) за 
неплатени долгови по одобрени 
картички над 200 денари / 150 ден. 
Втора опомена за неплатени 
долгови по одобрени картички 
над 200 денари / 300 ден. 
Опомена пред тужба за 
неплатени долгови по одобрени 
картички над 200 денари / 600 ден. 
Промена на кредитен лимити на 
картички / 600 ден. 
Повлекување готовина од АТМ без провизија 2,5%+100 ден. 
Повлекување готовина од АТМ 
или на шалтер на друга банка во 
земјата 3%+100 ден. 3%+200 ден. 
Повлекување  готовина од АТМ 
или на шалтер на друга банка во 
странство 3%+200 ден. 3,5%+250 ден. 
Плаќање на ПОС терминал во 
земјата и во странство без провизија без провизија 
 
Надоместок за безготовинско 
плаќање на ПОС на три рати за 
износ над 1.500 до 6.000 ден. 
 
Надоместок за безготовинско 
плаќање на ПОС на шест рати за 
износ над 6.000 ден. 
 

Без надоместок 
 
 
 
Без надоместок 
 
 
 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 

Активирање на административна 
забрана / 500 ден. 
Активирање на меница / 1.500 ден. 
 
DINERS парични картички 

Повлекување готовина на шалтер на Банката со домашни Diners парични картички 5,0% 
Повлекување  готовина на шалтер на Банката со странски Diners парични картички 4,0% 

 
ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ 

Пакети за физички лица Надоместок 
SMS 1 ПАКЕТ 3 денари по порака 
Е-MAIL ПАКЕТ Без надоместок 
Е-MAIL ПЛУС ПАКЕТ 15 денари, месечно 
SMS ПАКЕТ Без надоместок 
SMS ПЛУС ПАКЕТ 30 денари, месечно 

 
Пакети за правни  лица Надоместок 

SMS 1 ПАКЕТ 5 денари по порака 
Е-MAIL ПАКЕТ Без надоместок 
Е-MAIL ПЛУС ПАКЕТ 50 денари, месечно 
SMS ПАКЕТ Без надоместок 
SMS ПЛУС ПАКЕТ 100 денари, месечно 

. 
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Дозволеното пречекорување 

 Одобрување и обнова на дозволено пречекорување 300 ден. 
 Одобрување и обнова на дозволено пречекорување обезбедено со 

депозит 
1.000 ден. 

 Активирање меница за негативни салда на платежна сметка 1.500 ден. 
 


