Платен промет во земјата преку шалтер за физички лица
Вид на услуги
Отвaрање на сметки, изготвување на изводи и користење на фахови
Отворање на сметки
Изготвување и издавање изводи
Платен промет во готово
Уплата во готово од физички лица на сопствена трансакциска сметка
Уплата на ковани пари на трансакциска сметка
*за износ на кованици до 5000 МКД
*за износ на кованици над 5000 МКД
Исплата во готово на физички лица од трансакциска сметка
Готовински исплати за прилив од плати и одобрени кредити
Безготовински платен промет
Трансакции извршени преку МИПС од трансакциска сметка на физичко лице
Трансакции извршени преку КИБС од трансакциска сметка на физичко лице
Интерен клиринг
уплата за радиодифузна такса
Уплата во готово и пренос на с-ва од физички лица кои немаат трансакциска
сметка во Банката
Уплата/Интерен
Кибс
Мипс
уплата за радиодифузна такса
Останати работи во платниот промет
Прием и обработка на правосилни решенија, налози за присилна наплата,акцептни
налози и решенија од др.органи овластени со закон:
Блокада и деблокада на сметка
Печатење на вонреден извод
Изработка на каматни листи
Изработка на разни видови извештаи
Огласување-амортизација на неважечки штедни книшки и тековни состојби
Испраќање опомена за недозволена минусна состојба со стварни трошоци
Ликвидација, односно салдирање – на штедни книшки – на трансакциски и жиро сметки
Провизија за одржување на трансакциска сметка
Провизија за одржување на трансакциска сметка за физички лица со промет во текот на
месецот

Висина на тарифна
ставка
без надомест
без надомест
без надомест
без надомест
1% од износот
10,00 денари од
поединечен налог
без надомест
200,00 денари
30,00 денари по налог
без надомест
без надомест
80,00 ден
100,00 ден
250,00 ден
15 ден
1000,00 денари
500,00 ден
50,00 денари
100,00 ден. од
каматна листа
200,00 денари
100,00 денари
100,00 денари
Без надомест
30 ден

Платен промет во земјата преку електронско банкарство за физички лица
Вид на услуги
Плаќања преку МИПС
Плаќања преку КИБС
Интерни плаќања
за сите износи
уплата за радиодифузна такса
Еднократен надомест за пристап кон користење на електронски сервиси во платен промет
Годишна провизија за електронско банкарство
Генерирање на нов ЛИБ во случај на губење,укинување на
овластувањата,неовластени пристапи и сл.
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Висина на тарифна
ставка
100,00 ден
10,00 ден.
без надомест
без надомест
100,00 ден
100,00 ден

Платен промет во странство за физички лица
Вид на услуги
Дознаки во странство на физички лица резиденти и нерезиденти (одлив)
дознаки на физички лица
до 1.000,00 ЕУР
над 1.000,00 ЕУР
Дознаки на физички лица ,вработени во Банки и финансиски институции, дозначени на
клиенти на Халкбанка Турција и Халкбанк АД Србија
Надомест за дознаки МТ103 испратени директно до коресподентна банка (со МТ202c)
Дознаки од странство за физички лица резиденти и нерезиденти (прилив)
во корист на девизна сметка, штеден влог на граѓани
до 10.000 ЕУР
над 10.000 ЕУР
во корист на девизна сметка, штеден влог на граѓани по основ на приходи од плата,
пензија
Приливи за домашни физички лица, дозначени од клиент на Халкбанк Турција и
Халкбанк АД Србија.
исплата од девизна сметка на физички лица резиденти, доколку средствата од приливот
не се одлежани 5 дена (освен на приходи од плата , пензија)
исплата од девизна сметка на физички лица нерезиденти според важечки курс ,доколку
средствата од приливот не се одлежани 5 дена(освен на приходи од плата , пензија)
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Висина на тарифна
ставка

300,00 ден.
мин. 0,25%, најмалку
600,00 ден
Без надомест
400 ден.
300,00 ден
мин. 0,25%, најмалку
600,00 ден
без надомест
без надомест
мин. 0,10%, најмалку
300 ден.најмногу
6.000 ден.
мин. 0,10%, најмалку
300 ден.најмногу
6.000 ден.

