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3. Каталог на услуги и надоместоци
A. КРЕДИТИРАЊЕ
бр.

Опис на услуга

надомест

1.

Водење на кредитни и други работи
за сметка на давачот на средствата

според договор

+ДДВ
/

Трошоци за апликација за кредити на
правни лица
апликација за
кредит лимит
1.1.

рамковен

револвинг

900,00 МКД еднократно

апликација за било кој вид поединечна
кредитна изложеност или гаранција

300,00 МКД еднократно

/

2. Одобрување и водење на кредити на правни лица
2.1. Надомест за управување со кредити (прием на барања, обработка и следење)
2.1.1. Одобрување краткорочни кредити на правни лица

А

краткорочни кредити

0,3% до 2,0% манипулативни трошоци
еднократно, при одобрување на кредитот,
минимум 2.000,00 МКД *

Б

контокорентен кредит по принцип на
тековна сметка

од 0,3% до 2,0% годишно однапред, минимум
2.000,00 МКД

/
/

револвинг кредит

В

-Управување со РК (прием на барање,
обработка и следење) со рок на
користење:

-

до 1 година до искористувањњето на
рамката

од 0,5% до 2,0% мин. 2.000,00 ден

/

-

за секое натамошно користење по
основ на револвинг (по
искористувањето на рeволвингот)

0,25%

/

/

2.1.2. Одобрување и водење на долгорочни кредити на правни лица
А

одобрување на долгорочни кредити од
сопствени извори на Банката

од 0,75% до 2,0% манипулативни трошоци
еднократно, при одобрување на кредитот †

/

2.1.3. Одобрување и водење на краткорочни и долгорочни кредити на правни лица пласирани од
кредитните линии преку МБПР

А

Одобрување и водење на краткорочни и
долгорочни кредити на правни лица
(МБПР)

од 0,5% до 2,0% еднократно, при одобрување
на кредитот*

2.2. Провизија за промена на рок и динамика на отплата на кредити на правни лица

*
†

Точната ставка се одредува во согласност со одлуката на Кредитен одбор
Точната ставка се одредува во согласност со одлуката на Кредитен одбор
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А

Измена на динамика на рок нa отплата
за краткорочни и долгорочни кредити

до 2,0% од преостанатиот износ на кредитот,
мин 1.000,00 МКД од извршена промена

/

до 1,0% манипулативни трошоци, еднократно,
на износот на рамковниот револвинг кредит
лимит мин.2.000,00 МКД*

/

2.3. Провизија за промена на обезбедување

А

Б

за рамковен револвинг кредит лимит

за сите други видови кредитна
изложеност

до 1,0% манипулативни трошоци, еднократно,
на преостанатиот износ од кредитната
изложеност за која се менува обезбедувањето,
минимум
2.000,00 МКД*

/

2.4.

Предвремена отплата на склучен
договор *

до 2,0% манипулативни трошоци*

/

2.5

Откажување на веќе одобрен кредит

0,5% минимум 2.000,00 МКД

/

2.6

Откажување на веќе одобрен кредит
пред потпишување на Договор

0,5% минимум 2.000,00 МКД

/

Издавање на писмо за намери

500,00 МКД

/

2.7

Достава на опомени за неизмирени
обврски

А

прва опомена

без надомест

/

Б

втора опомена

200,00 МКД

/

В

трета опомена

300,00 МКД

/

3. Одобрување и водење на кредити на физички лица
А

Примено барање за кредит

без надомест

Б

Трошоци за апликација за кредити на
физички лица

од 150,00 до 250.00 МКД, во зависност од типот
на производот

Потрошувачки кредити на физички
лица без определена намена до 7
години

од 0,3 до 2,5% манипулативни трошоци
еднократно при одобрување на кредитот,
минимум 500,00 МКД †

3.1
3.1.1.

*
†

/

Предвремена отплата на кредити на физички лица

А

кредити на физички лица без
определена намена

0 - 2,0%

/

Б

кредити на физички лица обезбедени со
100% депозит

0 - 2,0%

/

В

кредити на физички лица обезбедени со
хартии од вредност

0 - 2,0%

/

* трошоците се пресметуваат на износот на предвремено отплатена главница, минимум 5.000,00 МКД
зависност од типот на производот
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кредити на физички лица обезбедени со
хипотека на недвижен имот

0 - 2,0%

/

3.1.2.

Одобрување и управување на
револвинг кредит на сметка на
физичко лице

без надомест

/

3.1.3.

Водење на кредитни и други работи
за сметка на давачот на средствата.

според договор

/

3.1.4.

Достава на опомени за неподмирени обврски

Г

А

прва опомена

без надомест

/

Б

втора опомена

200,00 МКД

/

В

трета опомена

300,00 МКД

/

Б. ОБРАБОТКА НА БАРАЊЕ ЗА ГАРАНЦИИ И АКРЕДИТИВИ
Обработка на барање за гаранции и акредиви на правни лица

А

Надомест за обработка на барања за
гаранции и акредитиви

0,3% - 0,5% минимум 1.200 МКД

/

2. Провизија за водење на денарски гаранции
А
Б
В

за учество во лицитација
за добро извршување
за платежни гаранции

Д

за царински гаранции по разни
основи за периодот на важење на
гаранцијата
за гаранции целосно обезбедени со
денарски или девизен депозит
- за учество на лицитација
- за добро извршување,платежни
гаранции,царински гаранции

Ѓ

Измена на услови на гаранции

Г

0,5% еднократно
0,35% со месечна пресметка, минимум 1.500,00
МКД
0,4 % со месечна пресметка односно минимум
1.500,00 МКД
до 3.000.000,00 МКД - 0,5% *

/
/
/

од 3.000.000 до 5.000.000 МКД - 0,4% *
над 5.000.000 МКД - 0,3% *

/

0,2% еднократ., минимум 1200,00 МКД
0,2 месечно, минимум 1200,00 МКД
1.200,00 МКД

/
/

В. ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО
1. Дознаки во странство (одливи)

А

Б

*

Од девизни сметки на правни лица резиденти

Од денарски сметки на правни лица
за купени девизи преку девизен
пазар - резиденти

0,3% до 50,000 ЕУР
0,2% од 50,000 до 100,000 ЕУР
0,15% над 100,000 ЕУР

/

0,3% до 50,000 ЕУР
0,2% од 50,000 до 100,000 ЕУР
0,15% над 100,000 ЕУР

Стапката се пресметува на месечна основа

4
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В
Г
Д

Дознаки за нерезиденти правни лица
во странство

1,0% од износот

Измена на налог/рекламација

500 МКД + странски трошоци за измена на
налог

Исплата на ефектива за службено
патување и експлоатациони трошоци

0,5% мин. 500,00 МКД

/
/
/

2. Дознаки (приливи)
А

Во корист на домашни правни лица

0,1%, минимум 500,00 МКД

Б

Уплата на ефективни странски пари
со одобрение од НБРМ

0,5% мин. 500 МКД

Г

Измена на налог/рекламација

500,00 МКД

/

Д

Измена на налог/рекламација станско правно/физичко лице

10 ЕУР(600,00 МКД)

/

0,4% мин. 1.000,00 МКД

/

/
/

3. Условни дознаки
А

За сите износи

4. Документаререн инкасо и инкасо на меници
А

Ностро и лоро инкасо

0,5% мин. 500,00 МКД

/

Б

Врачување документи без плаќање

0,4% мин. 500,00 МКД

/

В

Измена на услови

1.000,00 МКД

/

Г

Инкасо на чекови и други хартии од
вредност

1,5% мин. 1.000,00 МКД

/

Д

Лоро инкасо со извршен протест

0,7% мин. 1.000,00 МКД

/

Ѓ

Испраќање на чекови за наплата во
странство за правни лица

0,2% мин. 500,00 МКД + трошоци на странската
банка

/

В-1. ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО - НЕРЕЗИДЕНТИ, ОСНОВЕН ПРЕМИУМ
ПАКЕТ
1. Работа со нерезиденти и сметки на нерезиденти отворени преку посредник
А

Разгледување на документација за
отворање на сметка

150 ЕУР во денарска противвредност по
среден курс на НБРМ

/

Б

Обработка на документација и отворање
на сметка

450 ЕУР во денарска противвредност по
среден курс на НБРМ

/

Водење на сметка

70 ЕУР месечно во денарска
противвредност по среден курс на НБРМ

Дознаки во странство за нерезиденти

1,5% од износот

В
Г

5

/
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мин 15 ЕУР
макс.150 ЕУР
во денарска противвредност по среден курс
на НБРМ
1,5% од износот
мин 15 ЕУР
Прилив од странство за нерезиденти

во денарска противвредност по среден курс
на НБРМ

Д

Ѓ

Е

макс.100 ЕУР

Разгледување на документација за
отворање на сметка – документацијата
потребна за отворање на сметка е
доставена преведена на македонски од
овластен преведувач и нотарски
заверена

100 ЕУР во денарска противвредност по
среден курс на НБРМ

Обработка на документација и отворање
на сметка - документацијата потребна за
отворање на сметка е доставена
преведена на македонски од овластен
преведувач и нотарски заверена

200 ЕУР во денарска противвредност по
среден курс на НБРМ

В-1.1.ПЛАТЕН ПРОМЕТ
ПРЕМИУМ ПАКЕТ

СО

/

/

/

СТРАНСТВО

-

НЕРЕЗИДЕНТИ,

НАПРЕДЕН

1. Работа со нерезиденти и сметки на нерезиденти отворени преку посредник
За клиенти од кои во текот на 1 календарски месец е пресметана и наплатена провизија за приливи и
одливи над 1.500 ЕУР
- поединечен одлив под 50.000 ЕУР - 15
ЕУР

Дознаки во странство за нерезиденти*

- поединечен одлив над 50.000 ЕУР и сите
други валути освен ЕУР - 1,5% од износот
мин 15 ЕУР
макс.65 ЕУР
во денарска противвредност по среден курс
на НБРМ

А

/

- поединечен прилив под 50.000 ЕУР - 10
ЕУР

Прилив од странство за нерезиденти*

- поединечен прилив над 50.000ЕУР и сите
други валути освен ЕУР - 1,5% од износот
мин 15 ЕУР
макс.40 ЕУР

Б

во денарска противвредност по среден курс
на НБРМ

6
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* тарифата се применува во текот на 1 календарски месец, по месецот во кој е исполнет условот за
примена на Напреден Премиум Пакет. Доколку во текот на следен 1 календарски месец условот не е
исполнет, за наредниот месец се применува пресметката на тарифа определена во В-1 Премиум Пакет.
НАПОМЕНА: Трошоците на странските коресподентски банки, доколку се на товар на клиентот на ЕСБ, се
пресметуваат и наплаќаат од сметката на клиентот на ЕСБ.

Г. ДОКУМЕНТАРНИ АКРЕДИТИВИ
1. Увозни (ностро) акредитиви
А

Отворање акредитив со покритие

0,2% еднократно мин. 1.000,00 МКД + странски
трошоци

/

Б

Отворање акредитив без покритие

0,7% месечно мин. 1.000,00 МКД + странски
трошоци

/

В

Отварање на акредитив со
гаранција од банка

0,3% месечно мин. 1.000,00 МКД + странски
трошоци

/

Г

Отворање акредитив со хипотека

0,4% месечно мин. 1.000,00 МКД + странски
трошоци

/

Д

Пренос на акредитив без обврски

0,3% еднократно мин. 1.000,00 МКД + странски
трошоци

/

Ѓ

Измена на услови на акредитив

1.000,00 МКД

/

Е

Отворање на конфирмиран
акредитив со покритие

0,15% месечно мин.1.000,00 МКД + странски
трошоци

/

Ж

Отворање на конфирмиран
акредитив без покритие

1,2% месечно мин. 3.000,00 МКД + странски
трошоци

/

З

Отварање на конфирмиран
акредитив со гаранција од банка

0,5% месечно мин. 2.000,00 МКД + странски
трошоци

/

Ѕ

Отварање на конфирмиран
акредитив со хипотека

0,7% месечно мин. 2.000,00 МКД + странски
трошоци

/

Откажување на барање пред
одобрување од надлежен орган

0,2% мин 1.000,00 МКД максимум 5.000,00 МКД

/

Ј

Откажување на барање по
одобрување од надлежен орган

0,2% мин 1.000,00 МКД максимум 5.000,00 МКД

/

К

Посебни аранжмани

по договор

/

И

2. Извозни (лоро) акредитиви
А

Нотификација без обврски

0,1% месечно мин.1000,00 МКД максимум 5.000
МКД

/

Б

Конфирмација без покритие

0,5% месечно мин.5.000,00 МКД + трошоци во
странство

/

В

Конфирмација со покритие

0,2% еднократно мин.1000,00 МКД. + трошоци во
странство

/
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Г

Измена на услови на акредитив

1000,00 МКД

/

Д

Пренос на акредитив без обврски

0,2% еднократно мин.1000,00 МКД + трошоци во
странство

/

Ѓ

Превземање на документи

0,15 еднократно мин.1000,00 МКД + трошоци
во странство

/

Д. ГАРАНЦИСКО РАБОТЕЊЕ СО СТРАНСТВО
1. Ностро гаранции
А

Плативи гаранции со сопствено
покритие

0,2% еднократно, мин.1.000,00 МКД + странски
трошоци

/

Б

Плативи гаранции со гаранција од
банка

0,3% месечно мин.1.000,00 МКД + странски
трошоци

/

В

Плативи гаранции со хипотека

0.4% месечно мин.1.000,00 МКД + странски
трошоци

/

Г

Плативи гаранции без покритие

0,7% месечно, мин.1.000,00 МКД + странски
трошоци

/

Д

Конфирмација на гаранции-сите
видови

1.со покритие 0,1% месечно
мин. 1.000,00 МКД
2.без покритие 0,5% месечно
мин 3.000,00 МКД
3.со хипотека 0,3% месечно
мин 2.000,00 МКД
4.со гаранција од друга банка 0,2% месечно мин
1.000,00 МКД
5.за сите видови дополнително се наплаќаат и
странски трошоци

/

Ѓ

Чинидбени гаранции со покритие

0.2% еднократно мин 1.000,00 МКД + стански
трошоци

/

Е

Чинидбени гаранции со
оебезбедување-хипотека или
гаранција од банка

0.3% месечно мин. 1000,00 МКД + странски
трошоци

/

Ж

Чинидбени гаранции без покритие

0,6 % месечно мин 1000,00 МКД + странски
трошоци

/

З

Измена на услови

1.000,00 МКД

/

Ѕ

Издавање супер гаранции за
првокласни банки

1,0% мин.3.000,00 МКД + странски трошоци

/

И

Издавање супергаранции за други
гаранти

2,0% мин.5.000,00 МКД + странски трошоци

/

Ј

Проверка на документи при
одобрување

0,2% еднократно мин.1.000,00 МКД

/
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2. Лоро гаранции
А

Нотификација без обврски

0,1% еднократно мин.1.000,00 МКД + странски
трошоци

/

Б

Конфирмација со покритие

0,05% месечно мин.1.000,00 МКД + странски
трошоци

/

В

Конфирмација без покритие

0,5% месечно мин. 3.000,00 МКД + странски
трошоци

/

Г

Измена на услови

1.000,00 МКД

/

Д

Испраќање на документи

0,15% мин 1.000,00 МКД + рефундирани домашни
трошоци

/

Ѓ. РАБОТИ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА
1. Работи на платен промет во земјата за правни и физички лица
1.1. Отварање,водење и затварање на трансакциски сметки и изготвување на изводи
1.1.1 Отварање на трансакциски сметки
А

Отварање сметка на правни лица

без надомест

/

Б

Отварање на сметка на физички
лица

без надомест

/

300 МКД месечно

/

35 МКД месечно

/

В

Г

Водење трансакциски сметки на
правни лица со долговен промет
Водење на трансакциски сметки на
физички лица што имаат промет во
тек на месецот (не сметајќи ги
трансакциите по основ на камата и
пренос од/на штедна книшка, уплата
по кредит и кредитна картичка)

Д

Водење трансакциски сметки на
физички лица-граѓани за донации од
здравствен карактер

без надомест

/

Ѓ

Итно отворање на сметка по барање
на правно лице

250 МКД

/

150 МКД

/

300 МКД месечно

/

150 МКД месечно

/

9,300 МКД месечно

/

без надомест

/

Е
Ж
З
Ѕ

Итно отворање на сметка по барање
на физичко лице
Водење трансакциски сметки на
правни лица кои две години немаат
долговен промет во Банката
Водење трансакциски сметки на
физички лица кои две години немаат
долговен промет во Банката
Водење трансакциски сметки на
правни лица кои добиваат дневен
извод преку СВИФТ мрежа

1.1.2. Изготвување на изводи
А

за правни лица
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Б

за физички лица

без надомест

/

В

за физички лица - граѓани за
донации од здравствен карактер

без надомест

/

Г

Печатење на извод од затворена
сметка на Правни лица

200 МКД

/

Д

Печатење на извод од затворена
сметка на Физички лица

100,00 МКД

/

1.1.3. Затварање на сметка на барање на имателот
А

Затварање на сметка на правно лице
-салдирање

1.100,00 МКД од сметка

/

Б

Затварање на сметка на физичко
лице -салдирање

200,00 МКД

/

В

Затварање на сметка врз основа на
судско решение- салдирање

без надомест

/

Г

Затварање на сметки по
известување од Централен Регистар
за правни лица (*доколку салдото на
сметката е помало од надоместокот,
се наплаќа надомест во висина на
салдото)

300,00 МКД

/

1.2.1. Уплати и исплати во готово
1.2.1.1. Готовинска исплата од сметка на:
А

Правни лица

0,15% од износот минимум 50,00 МКД

/

Б

Физички лица - на шалтери на
Банката

без надомест

/

В

Физички лица - граѓани за
донации од здравствен карактер

без надомест

/

1.2.1.2 Готовинска уплата на сопствена сметка од:
A

Правни лица

без надомест

/

Б

Физички лица - на шалтери на
Банката

без надомест

/

1.2.2.2. Уплати во готово од физички лица кои немаат сметка во банка
А

уплати кон Еуростандард
Скопје (било која сметка)

Б
В

Банка

без надомест

/

уплати кон сметки кои се водат во
Еуростандард банка со 370

10 МКД

/

уплати надвор од Банката

1,50% ( мин.35 МКД, макс.225 МКД) за трансакција

/
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преку КИБС
225,00 МКД за трансакции преку МИПС
Г

уплати на режиски трошоци кон с-ки
на правни лица со кои Банката има
склучено посебен договор

без надомест

/

Д

уплата од физички лица со и без
сметка во ЕСБ кон собирна сметка за
радиодифузна такса

35,00 МКД

/

Ѓ

уплата од физички лица со и без
сметка во ЕСБ, вклучителни и уплати
за ЈП Водовод и Канализација Скопје

10,00 МКД

/

Е

уплата кон клиентска сметка на
Еуростандард банка за хартии од
вредност

50,00 МКД

/

Ж

Уплата од физички лица на
откупниот износ за пратки
испорачани на дом, на сметка на
корисник

20,00 МКД по уплата
НАПОМЕНА: Доколку корисникот нема сметка во
Еуростандард Банка, вкупното салдо на собирната
сметка, се пренесува на сметка по избор на
корисникот следниот работен ден, без надомест

1.2.2.3. Надоместоци кои произлегуваат од Договор со Трговски
обезбедување на поволности на потрошувачи - членки на друштвото

/

друштва

за

А

Уплати на членки кон друштвото,
идентификувани и заведени во
банкарскиот с-м со идентификациски
број

без надомест

/

Б

Уплати на друштвото кон фирмите
партнери,
на
известување
од
друштвото

без надомест

/

1.2.3. Безготовински платен промет по трансакции
1.2.3.1. За трансакции извршени
преку МИПС за правни лица

/

А

по хартиен налог

210,00 МКД

/

Б

по налог доставен преку електронско
банкарство

100,00 МКД

/

15,00 МКД

/

В

по налог на правно лице кон клиенти
со сметки надвор од ЕСБ
(за овој тип клиенти ќе одлучува УО)

1.2.3.2. Трансакции на физички лица извршени преку МИПС
А

по хартиен налог

180 МКД

/

Б

по хартиен налог кон индиректни

110 МКД

/
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учесници во МИПС

В

Трансакции на физички лица
извршени преку МИПС со налог
доставен преку електронско
банкарство

80 МКД

/

1.2.3.3. Трансакции преку систем за пресметка на мали меѓубанкарски плаќања - КИБС
А

по налог (трансакција) од сметка на
правно лице

0,035% минимум 30,00 МКД, максимум 140,00 МКД

/

Б

по налог на правно лице кон клиенти
со сметки надвор од ЕСБ (за овој тип
клиенти ќе одлучува УО)

15,00 МКД

/

В

по налог од сметка на правно лице
доставен преку е-банк

18,00 МКД од уплата

/

Г

по налог од сметка на физичко лице

33,00 МКД

/

Д

по налог до сметка на физичко лице
доставен преку е-банк

15,00 МКД од уплата

/

Приливи во денари по налог на
нерезидент во корист на резиденти
правни и физички лица во
Еуростандард Банка

0,1% , мин 200,00 МКД

Ѓ

/

1.2.3.4. Трансакции преку интерен клиринг
А

по налог (трансакција) од сметка на
правно лице

22,00 МКД

/

Б

по налог од сметка на правно лице
доставен преку е-банк

12,00 МКД

/

В

по налог од сметководствени бироа
преку е-банк

15,00 МКД

/

Г

по налог од сметка на физичко лице

17,00 МКД

/

Д

по налог од сметка на физичко лице
кон сметка на ЕСБанка и кон
сопствена сметка

без надомест

/

Ѓ

по налог од сметка на физичко лице
доставен преку е-банк освен за
сметки кон ЕСБ

5,00 МКД

/

Е

Повлекување на налог од КИБС на
барање на имателот

110 МКД

/

Ж

За трансакции на правни лица за
исплата на плата

без надомест

/

налози преку магнетен медиум или
е-банк (КИБС)

8,00 МКД исплата на плата преку КИБС

/

З

12

Правилник за определување на надоместоци за услуги во Еуростандард Банка АД Скопје

Ѕ

налози преку магнетен медиум или
е-банк (ИНТЕРНИ)

3,00 МКД исплата на плата интерно

/

**Доколку се вршат активности на Платен промет во земјата во недела или за време на
државен празник, се наплатува надоместок зголемен за 30% од определенот за
соодветната активност согласно овој Правилник

Е. ДРУГИ РАБОТИ ВО ПЛАТЕН ПРОМЕТ
1. Извршување на судски одлуки, извршни решенија и налог за извршување од
извршител
/

А

Правни лица

Б

Извршување на решенија за
присилна наплата, еднократно или до
три промени

1,000,00 МКД

/

В

по блокада и деблокада на сметка

300,00 МКД

/

Г

После трета промена на блокада

200,00 од промена

/

Д

Пресметка на камата до 5 главници

200,00 МКД

/

Ѓ

Пресметка на камата над 5 главници

50,00 МКД од главница

/

Е

Допресметка на камата

100,00 МКД

/

Ж

Издавање на копија од решение за
присилна наплата

50,00 МКД од решение

/

З

Изготвување на информација на
барање од Министерство за труд и
СП, Агенција за вработување и Фонд
за здравствено осигурување, врз
основа на потпишан Протокол за
размена

1,000 МКД

/

2. Физички лица
А

извршувања решенија за присилна
наплата, еднократно или до три
промени

1,000,00 МКД

/

Б

по блокада и деблокада на сметка

300,00 МКД

/

В

После трета промена на блокада

200,00 МКД од промена

/

Г

Пресметка на камата до 5 главници

200,00 МКД

/

Д

Пресметка на камата над 5 главници

50,00 МКД од главница

/

Ѓ

Допресметка на камата

100,00 МКД

/

Е

Издавање на копија од решение за

50,00 МКД од решение

/
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присилна наплата

3. Изработка на документи
А

издавање на разни потврди, заверка
на податоци и движење на сметка картица *

200,00 МКД (со вклучен ДДВ)

Б

изработка на препис на изводи

†

50,00 МКД (со вклучен ДДВ)

В

издавање препис на документи

‡

60,00 МКД (со вклучен ДДВ)

Г

изготвување на извештај на податоци
за присилна наплата по барање од
извршители и издавање на потврди
за нотари

400,00 МКД (со вклучен ДДВ)

Д

Издавање на потврди за промет на
трансакциска сметка за потреби на
УЈП по клиент во хартиена или
електронска форма

100,00 МКД

Ѓ

Препис на платен инструмент

59,00 МКД (со вклучен ДДВ)

Е

Издавање на копија од платен
инструмент

59,00 МКД (со вклучен ДДВ

Ж

Издавање на копија од оригинален
платен инструмент

354,00 МКД (со вклучен ДДВ)

4. Изработка на извештај за солвентност
А

по извештај

250,00 МКД (со вклучен ДДВ)

Б

за секој втор или трет примерок

70,00 МКД (со вклучен ДДВ)

В

Пресметка на камата по барање
на клиент

300,00 МКД (со вклучен ДДВ) од главница

За повторно издавање на
картици-овластување за
поднесување на налози за
плаќање и картица-овластување
за подигање на изводи по
поединечна картица

120,00 МКД (со вклучен ДДВ)

Г

5. Електронско банкарство
А

*
†
‡

Приклучок на елекронското
банкарство со право на
трансакции за правни лица

без надомест

цена од потврда или заверка
цена од препис
цена од страна
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Б

Приклучок на елекронското
банкарство со право на
трансакции за физички лица

без надомест

/

6. Задолжница
А

Извршување на задолжница

1,200 МКД по задолжница

/

Б

Поднесување на задолжница за
наплата (надоместокот за
поднесување се наплаќа од
доверителот, подносител на
задолжницата)

300 МКД по задолжница

/

В

Повлекување на задолжница од
страна на доверителот (надоместокот
за повлекување се наплаќа од
доверителот)

100 МКД по задолжница

/

Ж. КАРТИЧНО РАБОТЕЊЕ
GIFT CARD
Подарок картичка

DINERS CLUB
Картичка

Домашни
картички

1

Издавање на картичка со пин

200 - 300 МКД
еднократно

930,00 МКД
еднократно

без надомест

2

Годишна членарина за дебитна картичка

без надомест

/

без надомест

3

Годишна членарина за дебитна картичка по
истекот на првата година

/

/

без надомест

4

Годишна членарина за кредитна картичка

/

1800 МКД (12 рати по
150 МКД)

без надомест за
првата година на
користење

5

Годишна членарина за кредитна картичка по
истекот на првата година

/

/

Основна картичка 1.000 МКД,
допол.картичка - 500
МКД

6

Провизија за подигање на готовина од АТМ
во сопственост на ЕУРОСТАНДАРД Банка
со дебитни картички

без надомест

/

без надомест

7

Провизија за подигање на готовина од АТМ
во сопственост на ЕУРОСТАНДАРД Банка
си кредитни картички

/

5,0% макс.износ за
подигање 15.000 МКД

1.5% мин.120 МКД

8

Провизија за подигање на готовина од
банкомати кои не се во сопственост на
ЕУРОСТАНДАРД Банка со дебитни картички

2,0% за секоја
трансакција или мин
МКД 150

/

1.5% мин.100 МКД

9

Провизија за подигање на готовина од
банкомати кои не се во сопственост на
ЕУРОСТАНДАРД Банка со кредитни
картички

/

5,0% макс.износ за
подигање 15.000 МКД

2.0% мин.150 МКД

10

Провизија за подигање на готовина од ПОС

/

/

без надомест
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2,0% за секоја
трансакција или мин
МКД 250

5,0% макс.износ за
подигање 15.000 МКД

1.5% мин.120 МКД

МКД 250 со ДДВ

930 МКД

600 МКД

без надомест

без надомест

без надомест

МКД 250 со ДДВ

500 МКД

150 МКД

Продолжување на картичка по истек на
рокот на важење

/

1800 МКД (12 рати по
150 МКД)

/

16

Дополнителна картичка за ополномоштено
лице

/

600 МКД (12 рати по 50
МКД)

/

17

Обработка на барање за промена на дневен
лимит за АТМ и ПОС

/

/

/

18

Провизија за безготовинско плаќање

без надомест

без надомест

/

19

Вадење на фотографии од банкомат по
неоснован приговор

МКД 1.200 со ДДВ

/

/

20

Издавање на картичка во рок помал од 24
часа

/

/

600 МКД

21

Издавање на деловна картичка за правни
лица

/

3.100 МКД

/

22

Издавање на дополнителна деловна
картичка за правни лица

/

/

/

23

Издавање на дополнителна деловна
картичка за правни лица

/

/

/

11

Провизија за подигање на готовина од
шалтери на други банки

12

Реиздавање на картичка (украдена,
оштетена, загубена)

13

Реиздавање на картичка (украдена,
оштетена, загубена) со записник од МВР

14

Реиздавање на ПИН код (заборавен,
изгубен)

15

Достава на известувања и опомени за неблаговремено измирени обврски по користени кредитни
картички
А

прво известување, 15 дена по истек на
рок - опомена

без надомест

100 МКД

Б

второ известување, 45 дена по истек на
рок - опомена

200 МКД

200 МКД

В

трето известување, 75 дена по истек на
рок - опомена

300 МКД

500 МКД

Работа со ПОС терминали во сопственост на Еуростандард банка АД
А

Провизија од трансакции на ПОС
терминали на Еуростандард банка АД

1,5% - 4,0%
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Ж - 1. КАРТИЧНО РАБОТЕЊЕ - Мастер Кард програма
Опис

Maestro Debit
Card

Master Card
Debit

Master Card
STANDARD

Master Card
BUSINESS

Master Card
GOLD

Master Card
BUSINESS
Debit Card

Издавање на картичка со
пин

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

(основна и дополнителни
картички)

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

нема за
првата година

нема за првата
година

нема за првата
година

без надомест

без надомест

Основна МКД
1.500,00

Основна МКД
2.500,00

Основна МКД
2.500,00

без надомест

без надомест

Доп.(макс.2)
МКД 750,00

Доп.МКД
2.000,00

Доп.МКД
1.500,00

Доп.МКД
500,00

без надомест

без надомест

1,0% за секоја
трансакција

1,0% за секоја
трансакција,
или мин. МКД
100,00

1,0% за секоја
трансакција

0,5% мин 50
МКД

2,0% за секоја
трансакција
мин.МКД
150,00

3,0% за секоја
трансакција
мин.МКД 250,00

2,0% за секоја
трансакција
мин.МКД 150,00

Годишна членарина

Провизија за подигање
на готовина од ATM/ПОС
во сопственост на ЕСБ

2,0% за секоја
трансакција или
мин МКД 150,00
Провизија за подигање
на готовина од туѓ АТМ
во земјата

без надоместок
на АТМ на
банки со кои
ЕСБ има
склучено
договор

без надомест

Основна МКД
500,00

2,0% за секоја
трансакција
или мин МКД
100,00

Провизија за подигање
на готовина од АТМ на
банки во странство

2,0% за секоја
трансакција или
мин МКД 250,00

2,0% за секоја
трансакција
или мин МКД
250,00

3,0% за секоја
трансакција
мин.МКД
250,00

3,5 % за секоја
трансакција
мин.МКД 300,00

3,0% за секоја
трансакција
мин.МКД 250,00

2,0% за секоја
трансакција
или мин МКД
100,00

Провизија за подигање
на готовина од шалтери
на други банки

2,0% за секоја
трансакција или
мин МКД 250,00

2,0% за секоја
трансакција
или мин МКД
150,00

2,5% за секоја
трансакција
или мин МКД
250,00

3,5% за секоја
трансакција
мин.МКД 300,00

3,0% за секоја
трансакција
мин.МКД 250,00

2,0% за секоја
трансакција
или мин МКД
100,00

Реиздавање на картичка
(украдена, оштетена,
загубена)

МКД 250,00 со
ДДВ

МКД 250,00 со
ДДВ

МКД 600,00 со
ДДВ

МКД 600,00 со
ДДВ

МКД 1000,00 со
ДДВ

МКД 600,00 со
ДДВ

Реиздавање на пин
(заборавен, изгубен)

МКД 250,00 со
ДДВ

МКД 150,00 со
ДДВ

МКД 250,00 со
ДДВ

МКД 250,00 со
ДДВ

МКД 250,00 со
ДДВ

МКД 250,00 со
ДДВ

Обработка на барање за
промена на дневен лимит
за АТМ/ПОС

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

Провизија за
безготовинско плаќање

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

Вадење на фотографии
од банкомат,лажно
оспорување на
трансакција

МКД 1.200,00 со
ДДВ

МКД 1.200,00
со ДДВ

МКД 1.200,00
со ДДВ

МКД 1.200,00 со
ДДВ

МКД 1.200,00 со
ДДВ

МКД 1.200,00
со ДДВ
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Блокирање/Деблокирање
на картичка по барање на
клиент освнен за
заглавена картичка во
АТМ

МКД 200,00

без надомест

МКД 200,00

МКД 200,00

МКД 200,00

МКД 200,00

Блокирање на картичка
на стоп листа (траjно)

1.500,00+Масте
р Кард трошоци

1.500,00+Маст
ер Кард
трошоци

1.500,00+Маст
ер Кард
трошоци

1.500,00+Масте
р Кард трошоци

1.500,00+Мастер
Кард трошоци

1.500,00+Маст
ер Кард
трошоци

Издавање на картичка во
рок помал од 24 часа

МКД 600,00 со
ДДВ

МКД 600,00 со
ДДВ

МКД 1.500,00
со ДДВ

МКД 1.500,00 со
ДДВ

МКД 1.500,00 со
ДДВ

МКД 1.500,00
со ДДВ

Издавање на ПИН во рок
помал од 24 часа

МКД 150,00 со
ДДВ

МКД 150,00 со
ДДВ

МКД 150,00 со
ДДВ

МКД 150,00 со
ДДВ

МКД 150,00 со
ДДВ

МКД 150,00 со
ДДВ

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

50,00 МКД + 2%
од износот на
трансакција

50,00 МКД +
2% од износот
на трансакција

50,00 МКД +
2% од износот
на трансакција

50,00 МКД + 2%
од износот на
трансакција

50,00 МКД + 2%
од износот на
трансакција

50,00 МКД +
2% од износот
на трансакција

Промена на ПИН на АТМ
на ЕСБ
Money Send трансакции –
прилив од странски на
домашни Master картички

Достава на известувања и опомени за неблаговремено измирени обврски по користени кредитни картички
А

испраќање на прва опомена по
неплатен долг 30 дена

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

Б

испраќање на прва опомена по
неплатен долг 60 дена

без надомест

без надомест

МКД 200,00 (со
ДДВ)

МКД 200,00 (со
ДДВ)

МКД 200,00 (со
ДДВ)

В

испраќање на прва опомена по
неплатен долг 90 дена

без надомест

без надомест

МКД 300,00 (со
ДДВ)

МКД 300,00 (со
ДДВ)

МКД 300,00 (со
ДДВ)

Г

Проверка на состојба на сметка на
АТМ на ЕСБ

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

без надомест

Д

Проверка на состојба на сметка на
туѓ АТМ во земјата

МКД 20,00

МКД 10,00

МКД 20,00

МКД 20,00

МКД 20,00

Ѓ

Проверка на состојба на сметка на
АТМ во странство

МКД 20,00

МКД 20,00

МКД 20,00

МКД 20,00

МКД 20,00

Е

Проверка на состојба на сметка на
туѓа картичка на АТМ на ЕСБ

МКД 20,00

МКД 20,00

МКД 20,00

МКД 20,00

МКД 20,00

Ж

Промена на ПИН на АТМ на ЕСБ

МКД 100,00

без
надоместок

МКД 100,00

МКД 100,00

МКД 100,00

З

Промена на ПИН на туѓ АТМ во
земјата

МКД 100,00

МКД 100,00

МКД 100,00

МКД 100,00

МКД 100,00

S

Промена на ПИН на АТМ во
странство

МКД 100,00

МКД 100,00

МКД 100,00

МКД 100,00

МКД 100,00

И

Промена на ПИН на АТМ на туѓа
картичка на АТМ на ЕСБ

МКД 100,00

МКД 100,00

МКД 100,00

МКД 100,00

МКД 100,00

Ј

Итно вадење на картичка од
банкомат

без надомест

без надомест

МКД 400,00 (со
ДДВ) + стварни
трошоци

МКД 400,00 (со
ДДВ) + стварни
трошоци

МКД 400,00 (со
ДДВ) + стварни
трошоци

З. РАБОТИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
1. ОТКУП НА БЛАГАЈНИЧКИ И ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

А

Поднесено барање за откуп на
државни хартии од вредност од
Министерство за финансии

-

0,12% од номиналната вредност на државните
записи, мин.300,00 МКД

-

300,00 МКД по поднесено барање
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Б

УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Вид на хартии од вредност

Износ
до 3.000.000 денари
од 3.000.001 до

Aкции (за остварен кумулативен
промет)

10.000.000 денари
од 10.000.001 до 20.000.000 денари
над 20.000.000 денари
до 3.000.000 денари

Обврзници издадени од државата

од 3.000.001 до
10.000.000 денари

Висина на надомест
0,8%, минимум 300 денари по
трансакција
0,50%
0,40%
по договор
0,80%
0,60%

над 10.000.001 денари

по договор

до 10.000.000 денари

0,50%

од 10.000.001 до

0,40%

20.000.000 денари
Блок трансакции

од 20.000.001 до
50.000.000 денари
од 500.000.001 до
100.000.000 денари
од 100.000.001

0,30%

0,20%
по договор

подготовка и комплетирање на
документација за поднесување
барање за котација

30.000,00 денари

изработка на проспект за котација
- проширена форма на проспект
Покровителски услуги за котација
на друштвата на Македонската
берза

по договор

- скратена форма на проспект
подготовка на дизајн и печатење на
проспект, огласување и
дистрибуција

во висина на
стварни трошоци

услуги при исполнување на
обврската на котираното друштво
кон Македонска берза

50.000,00 денари

изработка на три примероци на
проспект и дискета

20.000,00 денари

19

Правилник за определување на надоместоци за услуги во Еуростандард Банка АД Скопје

Подготовка на емисија на хартии
од вредност

Услуги при јавна понуда за откуп на
акции

подготовка на документација за
Одобрение од КХВ

по договор

продажба на хартии од вредност

по договор

гарантирање

по договор

подготовка на барање и
документација до КХВ

50.000,00 денари

изработка на проспект

100.000,00 денари
0,3% од реализираната вредност на
откупените акции

реализација
влезна провизија

Вршење на активности за
управување со портфолио на
хартии од вредност за клиент

В
Г

2% од уплатените средства

управувачка провизија

1,5%-3% (во зависност од избраниот
модел)

надоместок за успешност

15%-25% (во зависност од избраниот
модел)

излезна провизија

5% од вредноста на портфолиото, во
случај на предвремено раскинување
на договорот (важи за сите модели)

Поднесено барање за откуп на
државни хартии од вредност од
Министерство за финансии

-

0,12% од номиналната вредност на
државните записи, мин.300,00 МКД

-

/

300,00 МКД по поднесено барање

Услуга за прием на налози по
електронски пат (etrader)

500 МКД

+ ДДВ

Ѕ. РАБОТА НА ДЕВИЗНА ЛИКВИДАТУРА
1

Отварање на девизна книшка, сметка и
слично

без надомест

/

2

Уплата во корист на девизен штеден влог,
сметка, во ефективни странски пари

без надомест

/

3

Откуп на ефективни странски пари и
исплата во денари

без надомест

/

4

Реоткуп на средства на странски физички
лица нерезиденти врз основа на потврда
за откуп на валути

/
300,00 МКД

Исплата од девизен штеден влог
Исплата во денари

без надомест

/

Прилив од странство - исплата во девизи
кои не одлежале до 15 дена

0,5% мин 100,00 МКД

/

А

Б
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В

Г

Издавање на потврда за состојба на
сметка

120,00 МКД (со вклучен ДДВ)

Исплата на ефективни странски пари од
дознаки, чекови и сл. кои не одлежале до
15 дена

0,5% мин 100,00 МКД

Извршување на дознаки во странство

0,3% мин.500,00 МКД + 900,00 МКД ино
трошоци

Д

/

/

Исправка по извршена дознака поради
грешка по вина на странката

500,00 МКД + странски трошоци за измена на
налог

А

Салдација на девизна штедна книшка

Без надомест

/

Б

Замена за изгубена штедна книшка

100 МКД + ДДВ

/

В

Прием на оштетена готовина во странска
5,0% од износот
валута - физички и правни лица

Ѓ

/

Останато

/

И. ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ СО НЕРЕЗИДЕНТИ
1. СТРАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТИ
А

Отворање на сметка

Без надомест

/

Б

Одобрување на прилив од странство

Без надомест

/

В

Одобрување на прилив со вложување на
ефектива

0,5% еднократно, мин.300,00 МКД

/

Г

Безготовинско плаќање во денари

0,1% мин 300,00 МКД.

/

Д

Исплата во ефектива

0,5% еднократно мин 300,00 МКД.

/

Ѓ

Дознаки и ностро чекови

0,3% мин. 500,00 МКД

/

без надомест

/

без надомест

/

без надомест

/

2. СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТИ
А

Б

В

Г

Отварање на девизни сметки и девизни
штедни влогови на странски физички лица
Уплата на ефектива, чекови и кредитни
писма, дознаки во корист на сметките
Исплата од девизен штеден влог на
странско физичко лице во денари

Исплата од девизен штеден влог на
странско физичко лице (во девизи) доколку
0,5% мин 100,00 МКД
средствата не одлежале до 15 дена
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Д

Исплата од девизен штеден влог на
странско физичко лице (во девизи) доколку
без надомест
средствата одлежале над 15 дена

/

Ѓ

Издавање на ностро чекови, извршува-ње 1,0% мин. 500,00 МКД + 600,00 МКД за ино
на дознаки во странство и во земјата ако трошоци
средствата не одлежале до 15 дена

/

Е

Издавање на ностро чекови, извршува-ње 0,5% мин. 500,00 МКД + 600,00 МКД за ино
на дознаки во странство и во земја-та ако трошоци
средствата одлежале над 15 дена

/

Ж

Прием и наплата на чекови издадени од
странски банки

0,5% мин. 500,00 МКД + 620,00 МКД надомест
за прием на чекови
(Надоместокт за прием и наплата на чекови од
странски банки се наплатува без оглед на тоа
дали чековите се реализираат или не.)

/

2.1. Девизни сметки на странски амбасади и други дипломатско-конзуларни претставништва и
хуманитарни организации
А

за сите трансакции

Во висина од 50% од тарифните ставки за
нерезиденти

/

3. ДРУГИ РАБОТИ
А

Издавање на потврда за уплата на
оснивачки капитал

420,00 МКД (со вклучен ДДВ) за поднесено
Барање

Б

Каматна листа за пресметана камата по
барање на клиентот

360,00 МКД (со вклучен ДДВ) за изготвена
каматна листа
150,00 МКД (со вклучен ДДВ) за поединечен
денарски дневен извод

В

Извод за минати години по барање на
клиентот

Г

Пресметување на камата по извршни
решенија (за поединечна пресметка)

Д

Достава на докум.по факс.

300,00 МКД (со вклучен ДДВ) за поединечен
девизен дневен извод
50,00 МКД

/

40,00 МКД (со вклучен ДДВ)

Издавање на сефови под наем со
димензии:

Ѓ

6 X 42 X 26

1.600,00 МКД

14 X 42 X 26

1.850,00 МКД

20 X 42 X 26

2.400,00 МКД

29 X 42 X 26

2.700,00 МКД

Е

Подготовка, печатење и персонализација
на платежни картички за други корисници

12,00 МКД по картичка

Ж

Депо работи

0,05% месечно, минимум 100,00 МКД
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Со
вклучен
ДДВ

+18%
ДДВ
/

Правилник за определување на надоместоци за услуги во Еуростандард Банка АД Скопје

4.Преодни и завршни одредби
Овој Правилник се менува по Предлог за измена и дополнување на Правилникот за
определување на надоместоци за услуги во Еуростандард Банка АД Скопје и истовремено
се изготвува пречистен текст кој се доставува до сите Сектори кои што се обврзани да го
применуваат истиот.
Овој пречистен текст на Правилникот за определување на надоместоци за услуги во
Еуростандард Банка АД Скопје стапува на сила од денот на неговото усвојување на
седницата на Надзорниот одбор на Банката.
Секторите кои што работат со странки и имаат обврска да го применуваат овој Правилник,
се задолжени да ги истакнат податоците од овој Правилник на видно место во просториите
на Банката.
Воедно за автоматска имплементација на некои одредби од Правилникот за определување
на надоместоци за услуги потребно е да се извршат измени во апликативниот систем.
Потребните измени ќе бидат имплементирани навремено за да започне непречена примена
на тарифникот.

ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ
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