Qarkullimi pagesor në vend nëpërmjet sportelit për persona fizikë
Lloji i shërbimeve
Hapja e llogarive, përgaditja e ekstrakteve dhe shfrytëzimi i fakseve
Hapja e llogarive
Përgaditja dhe dhënia e ekstrakteve
Qarkullimi pagesor me para të gatshme/kesh
Pagesa në kesh nga persona fizikë në llogarinë transakcionale personale
Pagesa në para metalike në llogari transakcionale - Për shumën e parave
metalike deri 5000 MKD
Pagesa në para metalike në llogari transakcionale - Për shumën e parave
metalike mbi 5000 MKD
Arkëtim në kesh për persona fizikë nga llogaria transakcionale
Qarkullimi pagesor pa para të gatshme/pa kesh
Transakcione të realizuara nëpërmjet MIPS nga llogaria transakcionale e
personit fizik
Transakcione të realizuara nëpërmjet KIBS nga llogaria transakcionale e
personit fizik
Kliring intern
Pagesë për taksën radiodifuzive
Pagesë me para të gatshme (kesh) dhe bartje të mjeteve nga persona
fizikë që nuk kanë llogari transakcionale në Bankë
Pagesë për taksën radiodifuzive
Punë të tjera në qarkullimin pagesor
Pranimi dhe përpunimi i vendimeve të plotëfuqishme, urdhërpagesave
për pagesë me forcë, urdhërpagesa akceptuese dhe vendimeve nga
organe të tjera të autorizuara me ligj
Bllokimi dhe debllokimi i llogarisë
Printim të ekstraktit të jashtëzakonshëm
Përgaditja e listave të interesit
Përgaditja e llojeve të ndryshme të raporteve
Shpallje-amortizimi i librezave të pavlefshme të kursimit dhe gjendjet
momentale
Dërgimi i paralajmërimit për gjendjen e palejuar në minus me
shpenzime reale
Likuidim, respektivisht saldim - të librezave të kursimit - të llogarive
transakcionale dhe xhirollogarive
Provizion për mirëmbajtjen e llogarisë transakcionale për persona
fizikë me qarkullim gjatë muajit (nuk përfshihen personat më të ri se
18 vjet)

27.11.2018

Lartësia e normës tarifore
pa kompenzim
pa kompenzim
pa kompenzim
pa kompenzim
1% të shumës
20,00 MKD për gjdo
urdhërpagesë

200,00 MKD
30,00 MKD për urdhërpagesë
pa kompenzim
pa kompenzim

15,00 MKD

1000,00 MKD
500,00 MKD
50,00 MKD
100,00 MKD
200,00 MKD
200,00 MKD
100,00 MKD
pa kompenzim

30,00 MKD

Qarkullimi pagesor në vend nëpërmjet bankingut elektronik për persona fizikë
Lloji i shërbimeve
Lartësia e normës tarifore
Qarkullimi pagesor pa para të gatshme/pa kesh realizuar nëpërmjet
servisit elektronik
Pagesa nëpërmjet MIPS
100.00 MKD
Pagesa nëpërmjet KIBS
10,00 MKD
Pagesa interne
për të gjitha shumat
Pa kompenzim
Pagesë për taksën radiodifuzive
Pa kompenzim
Kompenzim i njëfishtë
Aplikimi për E-banking –gjenerim i LIB
200,00 MKD
Provizioni vjetor për bankingun elektronik
200,00 MKD
Gjenerim të LIB-it të ri në rast të humbjes, heqja e autorizimeve, qasjet
jo të autorizuara etj.
200,00 MKD

Qarkullimi pagesor jashtë vendit
Lloji i shërbimeve
Remitencat dhe nostro çeqet e personave fizikë rezidentë dhe
jorezidentë (të dalat)
Nostro remitencat e personave fizikë
Deri 1.000,00 EUR

Mbi 1.000,00 EUR
Remitenca të personave fizikë, të punësuar në Banka dhe institucione
financiare, të remitencuara për klientë të Halkbank Turqi/Halkbank Serbia
Kompenzimi për remitenca МТ103 të dërguara drejtëpërdrejtë deri te
banka korrespondente (me МТ202c)
Të hyra devizore në llogarinë devizore të personave fizikë rezidentë dhe
jorezidentë
Në dobi të llogarisë devizore, deponime për kursim të qytetarëve
Deri 10.000 EUR

Mbi 10.000 EUR
Në dobi të llogarisë devizore, deponime për kursim të qytetarëve në bazë
të të hyrave nga rroga, pensioni
Të hyra për persona fizikë të vendit, të punësuar në Banka dhe institucione
financiare, drejtuar klientëve të Halkbank Turqi/Halkbank Serbia
Pagesë nga llogaria devizore e personave fizik rezidentë dhe jorezidentë.
Remitenca nga persona fizikë rezidentë në dobi të jorezidentit në Bankë në
denarë

27.11.2018

Lartësia e normës tarifore

300,00 MKD
min. 0,25%, sëpaku 600,00 MKD;
provizioni definohet me vendim
të KD për klient individual
Pa kompenzim
400,00 MKD

300,00 MKD
min. 0,25%, sëpaku 600,00 MKD;
provizioni definohet me vendim
të KD për klient individual
Pa kompenzim
Pa kompenzim
Pa kompenzim
50,00 MKD

