Тарифа за платежни картички за население

Вид на услуги

Висина на тарифна ставна

Дебитни картички на физички лица
Visa Electron/ Maestro
Надомест за изработка на основна картичка

100,00 мкд

Надомест за изработка на дополнителна картичка

100,00 мкд

Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна
картичка
Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна
картичка пред истек на рокот (уништена/изгубена)

100,00 мкд
300,00 мкд

Надомест за итна изработка на картичка

600,00 мкд

Надомест за неоснована рекламација

600,00 мкд

Извештај од сметка на банкомат на Халк Банка

Без надомест

Подигање на готовина на банкомат на Халк Банка

Без надомест

Подигање на готовина на банкомати на други банки

2% мин. 120,00 мкд
Согласно генерална тарифа точка IIВ.2
2% мин. 120,00 мкд

Подигање на готовина на шалтерите на Халк Банка
Подигање на готовина на шалтерите на други банки
Блокирање на картичка по барање на клиент преку
хелп 24,емаил или писмено
Деблокирање на картичка по барање на клиент преку
хелп24, емаил или писмено

Без надомест
200,00 мкд

Сетирање на пин

Без надомест

Промена на пин на шалтер

50,00 денари

Активна камата на пречекорување, казнена камата за
пречекорување над дозволено салдо на сметка,
пасивна камата

Согласно одлука за каматни стапки

Visa PayWave Electron
Надомест за изработка на основна картичка

100,00 мкд

Надомест за изработка на дополнителна картичка

100,00 мкд

Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна
картичка
Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна
картичка пред истек на рокот (уништена/изгубена)

100,00 мкд
300,00 мкд

Надомест за итна изработка на картичка

600,00 мкд

Надомест за неоснована рекламација

600,00 мкд

Извештај од сметка на банкомат на Халк Банка

Без надомест

Подигање на готовина на банкомат на Халк Банка

Без надомест

Подигање на готовина на банкомати на други банки

2% мин. 120,00 мкд
Согласно генерална тарифа точка IIВ.2
2% мин. 120,00 мкд

Подигање на готовина на шалтерите на Халк Банка
Подигање на готовина на шалтерите на други банки
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Блокирање на картичка по барање на клиент преку
хелп 24,емаил или писмено
Деблокирање на картичка по барање на клиент преку
хелп24, емаил или писмено

Без надомест
200,00 мкд

Сетирање на пин

Без надомест

Промена на пин на шалтер

50,00 денари

Активна камата на пречекорување, казнена камата за
пречекорување над дозволено салдо на сметка,
пасивна камата

Согласно одлука за каматни стапки

Visa Platinum
Надомест за изработка на основна картичка

600,00 мкд

Надомест за изработка на дополнителна картичка

100,00 мкд

Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна картичка

200,00 мкд

Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна картичка
пред истек на рокот (уништена/изгубена)

300,00 мкд

Надомест за итна изработка на картичка

600,00 мкд

Надомест за неоснована рекламација

600,00 мкд

Годишна членарина на основна картичка

Првата година без надомест *Секоја
наредна 600,00 мкд

Годишна членарина на дополнителна картичка

Првата година без надомест *Секоја
наредна 300,00 мкд

Извештај од сметка на банкомат на Халк Банка

Без надомест

Подигање на готовина на банкомат на Халк Банка

Без надомест

Подигање на готовина на банкомати на други банки во Р.М

3% мин. 200,00 мкд

Подигање на готовина на други банкомати во странство

Без надомест

Подигање на готовина на шалтерите на Халк Банка

Согласно генерална тарифа точка II.В.2

Подигање на готовина на шалтерите на други банки

3% мин. 200,00 мкд

Блокирање на картичка по барање на клиент преку хелп
24,емаил или писмено

Без надомест

Деблокирање на картичка по барање на клиент преку хелп24,
емаил или писмено

200,00 мкд

Сетирање на пин

Без надомест

Промена на пин на шалтер

Без надомест

Активна камата на пречекорување, казнена камата за
пречекорување над дозволено салдо на сметка, пасивна
камата

Согласно одлука за каматни стапки

Mastercard Debit Contactless
Надомест за изработка на основна картичка за
приматели на плата/ пензија во Халкбанк АД Скопје
Надомест за изработка на основна картичка за
неприматели на плата/ пензија во Халкбанк АД Скопје
Надомест за изработка на дополнителна картичка
Надомест за реиздавање на основна/дополнителна
картичка
Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна
картичка пред истек на рокот (уништена/изгубена)

Без надомест
300,00 мкд
100,00 мкд
100,00 мкд
300,00 мкд

Надомест за итна изработка на картичка

600,00 мкд

Надомест за неоснована рекламација

600,00 мкд
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Годишна членарина на Mastercard Debit Contactless за
приматели на плата/ пензија во Халкбанк АД Скопје

Годишна членарина на Mastercard Debit Contactless за
неприматели на плата/ пензија во Халкбанк АД Скопје
Подигање готовина на шалтерите на банката
Подигање на готовина на шалтерите на други банки

Првата година без надомест
* За годишен промет над
90.000,00мкд без членарина
* За годишен промет под 90.000,00
мкд – 300,00 мкд
Првата година без надомест *Секоја
наредна 300,00 мкд
Согласно генерална тарифа точка IIВ.2
2% мин.120,00 мкд

Подигање на готовина на банкомати на Халкбанк АД
Скопје

Без надомест

Подигнување на готовина на банкомати од други Банки
во Р.Македонија за приматели на плата/ пензија во
Халкбанк АД Скопје

Без надомест

Подигнување на готовина на банкомати од други Банки
во Р.Македонија за неприматели на плата/ пензија во
Халкбанк АД Скопје

2% мин 120,00 мкд

Подигнување на готовина на банкомати од други Банки
во странство
Извештај од сметка на банкомат на Халк Банка АД
Скопје
Блокирање на картичка по барање на клиент преку
хелп 24,емаил или писмено
Деблокирање на картичка по барање на клиент преку
хелп24, емаил или писмено

2% мин. 120,00 мкд
Без надомест
Без надомест
200,00 мкд

Сетирање на пин

Без надомест

Промена на пин на шалтер

50,00 мкд

Активна камата на пречекорување, казнена камата за
пречекорување над дозволеното салдо на сметка,
пасивна камара

Согласно одлука за каматни стапки

Кредитни картички на физички лица
Visa Classic Credit, Mastercard Standard Mastercard
Contactless
Надомест за изработка на основна картичка

100,00 мкд

Надомест за изработка на дополнителна картичка

100,00 мкд

Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна
картичка
Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна
картичка пред истек на рокот (уништена/изгубена)

100,00 мкд
300,00 мкд

Надомест за итна изработка на картичка

600,00 мкд

Надомест за неоснована рекламација

600,00 мкд

Подигање готовина на банкомати на Халк Банка

2,50 % мин 150,00 мкд

Подигање готовина на банкомати на други банки

3,0% мин. 200,00 мкд

Подигање готовина на шалтерите на Банката

3,0% мин. 200,00 мкд

Подигање готовина на шалтерите на други банки

3,0% мин. 200,00 мкд

Годишна членарина на основна картичка
Годишна членарина на дополнителна картичка

Бесплатна за првата година,1.200,00
мкд за наредните години
Бесплатна за првата година,600,00
мкд за втората година
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Скалеста Членарина
За направен годишен промет од мин 90.000,00 мкд

Без членарина

За направен годишен промет од мин 60.000,00 мкд

600,00 мкд

За направен промет од мин 30.000,00 мкд

800,00 мкд

Надомест за издавање на фактура

Без надомест

Надомест за опомена

100,00 мкд

Блокирање на картичка по барање на клиент преку
хелп 24,емаил или писмено
Деблокирање на картичка по барање на клиент преку
хелп24, емаил или писмено

Без надомест
200,00 мкд

Зголемување на кредитен лимит

300,00 мкд

Сетирање на пин

Без надомест

Промена на пин на шалтер

50,00 мкд

Износ на кредитен лимит

Врз основа на кредитни политики

Visa Gold
Надомест за изработка на основна картичка

100,00 мкд

Надомест за изработка на дополнителна картичка

100,00 мкд

Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна
картичка
Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна
картичка пред истек на рокот (уништена/изгубена)

100,00 мкд
300,00 мкд

Надомест за итна изработка на картичка

600,00 мкд

Надомест за неоснована рекламација

600,00 мкд

Подигање готовина на банкомати на Халк Банка

2,50 % мин 150,00 мкд

Подигање готовина на банкомати на други банки

3,0% мин. 200,00 мкд

Подигање готовина на шалтерите на Банката

3,0% мин. 200,00 мкд

Подигање готовина на шалтерите на други банки

3,0% мин. 200,00 мкд
Првата година 1.800,00 мкд *Секоја
наредна согласно скалеста
членарина
Првата година 900.00,00 мкд *Секоја
наредна согласно скалеста
членарина

Годишна членарина на основна картичка
Годишна членарина на дополнителна картичка
Скалеста Членарина
За направен годишен промет од мин 150.000,00 мкд

Без членарина

Надомест за издавање на фактура

Без надомест

Надомест за опомена

100,00 мкд

Блокирање на картичка по барање на клиент преку
хелп 24,емаил или писмено
Деблокирање на картичка по барање на клиент преку
хелп24, емаил или писмено

Без надомест
200,00 мкд

Зголемување на кредитен лимит

300,00 мкд

Сетирање на пин

Без надомест

Промена на пин на шалтер

50,00 мкд

Износ на кредитен лимит

Врз основа на кредитни политики

Mastercard World
Надомест за изработка на основна картичка

100,00 мкд

Надомест за изработка на дополнителна картичка

100,00 мкд
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Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна
картичка
Надомест за Реиздавање на основна/ дополнителна
картичка пред истек на рокот (уништена/изгубена)

100,00 мкд
300,00 мкд

Надомест за итна изработка на картичка

600,00 мкд

Надомест за неоснована рекламација

600,00 мкд

Подигање готовина на банкомати на Халк Банка

2,50 % мин 150,00 мкд

Подигање готовина на банкомати на други банки

3,0% мин. 200,00 мкд

Подигање готовина на шалтерите на Банката

3,0% мин. 200,00 мкд

Подигање готовина на шалтерите на други банки

3,0% мин. 200,00 мкд
Првата година 3.000,00 мкд *Секоја
наредна согласно скалеста
членарина
Првата година 1.500,00 мкд *Секоја
наредна согласно скалеста
членарина

Годишна членарина на основна картичка
Годишна членарина на дополнителна картичка
Скалеста Членарина
За направен годишен промет од мин 150.000,00 мкд

Без членарина

Надомест за издавање на фактура

Без надомест

Надомест за опомена

100,00 мкд

Блокирање на картичка по барање на клиент преку
хелп 24,емаил или писмено
Деблокирање на картичка по барање на клиент преку
хелп24, емаил или писмено

Без надомест
200,00 мкд

Зголемување на кредитен лимит

300,00 мкд

Сетирање на пин

Без надомест

Промена на пин на шалтер

50,00 мкд

Износ на кредитен лимит

Врз основа на кредитни политики
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