ОДЛУКА
Извадок за тарифи и надоместоци за физички лица на Стопанска банка а.д. Битола
10м.2016 година
Тарифна
ставка

Вид на услуга

Основа за пресметка

1

2

3

А.

ДЕНАРСКО РАБОТЕЊЕ

I

УСЛУГИ НА ДЕПОНЕНТИ НА
БАНКАТА

Висина на
надоместокот
4

1 Денарски сметки – штедни
влогови, тековни сметки (ТРС) и
парични картички
1.1. Отворање штедни влогови и издавање
штедна книшка

Книшка

1.2. Отворање на трансакциски сметки на граѓани Сметка

Без надоместок,
минимален влог 1.000,00
денари
-Без надоместок
-100.00 ден. за итна
пратка

Месечен промет на сметката до Ден.
500,00
Без надоместок

1.2.1.

Водење на трансакциски сметки на граѓани

Месечен промет на сметката над
Ден. 500,00
Трансакциски сметки кои имале
само промет по основ на камата,
пренос од/на штедна книшка,
кредитна картичка или кредитна
партија во банката

1.3. Уплати во готово од физички лица за разни
услуги во корист на сметки во други банки и
во корист на сметки на правни лица
коминтенти на Банката со кои Банката нема
склучено договор за регулирање на
меѓусебните односи
1.3.1. Уплати во готово преку интерен клиринг
Налог од 0-10.000,00 мкд

1.3.2. Уплати во готово преку КИБС

1.3.3. Уплати во готово преку МИПС

Ден. 25 месечно

Без надомест

20 мкд

Налог над 10.000,00 мкд

40 мкд

Налог од 0-5.000 мкд

35 мкд

Налог над 5.000 мкд

80 мкд

Налог доставен до 12

220 мкд

Налог доставен по 12

230 мкд

1.3.4. Уплата на благајна во корист на штедни
Износ
книшки, трансакциски сметки,
потрошувачки, станбени и други кредити во
готово
1.3.5. Безготовински плаќања по потрошувачки,
Износ
станбени и други кредити
1

Без надоместок

Без надоместок

Тарифна
ставка

Вид на услуга

Основа за пресметка

1

2

3

Висина на
надоместокот
4

1.4. Безготовински плаќања во корист на други
трансакциски сметки
-

во Банката

Износ по налог

Ден. 15

-

за комитенти кои немаат трансакциски
сметки во Банката преку КИБС

Налог доставен до 12 ч
Налог доставен по 12 ч

Ден. 35
Ден. 40

-

за комитенти кои немаат трансакциски
сметки во Банката преку МИПС

Налог доставен до 12 ч
Налог доставен по 12 ч

Ден. 220
Ден. 230

1.4.1. Безготовински плаќања во корист на други Износ по налог
трансакциски сметки со користење на Е-банк
сервисот
-

во Банката

Износ по налог

Без надоместок

-

за комитенти кои немаат трансакциски
сметки во Банката преку КИБС

Налог внесен до 12 ч
Налог внесен по 12 ч

Ден. 7
Ден. 15

-

за комитенти кои немаат трансакциски
сметки во Банката преку МИПС

Налог внесен до 12 ч
Налог внесен по 12 ч

Ден. 35
Ден. 60

1.4.2. Провизија за СМС известување

Пакет А 50,00 ден.
месечно,освен за
корисници на персонално
банкарство-без надомест

1.4.3. Повлекување на налог од КИБС на барање на Износ по налог
клиент
1.4.4. Барање информации од нотари, адвокати и
др. согласно закон

Барање

1.5. Плаќање со траен налог преку денарска
Износ на налогот
штедна книшка, трансакциска сметка за
постојани месечни расходи на своето
домаќинство (плаќање на струја, вода,
телефон, топлификација, детска градинка,
школарина, даноци и други плаќања), како и
други плаќање во корист на физички или
правни лица кои имаат сметка во Банката
1.6. Организирана исплата со траен налог преку Износ
штедна книшка, трансакциска сметка во
корист на правни лица

2

Пакет Б 100,00 ден.
месечно, освен за
корисници на
електронско банкарство50,00 денари
Ден.100

Ден.300

0,02% минимум ден
20,00

2% на уплатениот износ
кој се наплатува од
правното лице во чија
корист се врши уплатата

Тарифна
ставка

Вид на услуга

Основа за пресметка

1

2

3

1.6.1. Организирана исплата со траен налог преку
трансакциска сметка во корист на правни
лица

Висина на
надоместокот
4
0,02% минимум ден
20,00

1.7. Траен налог за пренос на средства на
сопствени сметки во Банка

Без надоместок

1.8. Исплата на благајна од трансакциски сметки Износ на исплата

0,1 % минимум 15
денари

Забелешка: Наплатата на провизиите во денарскиот платен промет за физички лица ќе се врши со
извршување на трансакцијата

4. Останати работи
4.7. Извршување судски одлуки и извршни
решенија по денарски и девизни
трансакциски сметки, денарски и девизни
штедни книшки
4.7.1 Пријава на блокада
4.7.2 Пријава на деблокада
4.7.3. Делумно извршување на решенија

Пресуда

4.8. Извршување судски пресуди и налози за
наплата на побарувања

Пресуда

Налог
Налог
Налог

3

Ден. 1.000 + Ден.50 од
главница
Ден.500 РДТ за физички
лица
Ден. 200
Ден. 200
Ден. 50 на секоја
делумна наплата
Ден. 1.000 + Ден.50 од
главница
Ден.500 РДТ за физички
лица

