Bireysel müşteri yurtiçi ödemeler veznesi
Hizmet türü
Hesap açma, döküm hazırlama ve faks kullanımı
Hesap açma
Döküm hazırlama ve verme
Nakit yurtiçi ödemeleri
Bireysel müşteri tarafından yapılan nakit ödeme
Cari hesaba yapılan madeni para ödemeleri
-5000 MKD tutarına kadar olan madeni paralar için
- 5000 MKD'nın üzerindeki tutarlar için madeni para ödemeleri
Hesaptan bireysel müşteriye yapılan nakit ödemeler
Gayri nakdi işlemler
Bireysel hesaptan MİPS üzerinden yapılan işlemler
ТраKİBS üzerinden yapılan bireysel işlemler
İnternet takas
Radyo ve televizyon ödeneği
Banka’da hesabı olmayan bireysel müşterilerin nakit ödemeleri
Radyo ve televizyon ödeneği
Ödemelerde diğer işlemler
Nihai kararların kabulü, tahsilat talimatları, sipariş kabulleri, kararnameler
ve yasa yetkili kılınmış diğer kurumlar.
Hesabın bloke ve debloke edilmesi
Yeni ekstre ibraz etmek
Faiz listelerinin hazırlanması
Farklı raporların hazırlanması
Geçersiz ve kullanım süresi geçmiş mevduat karnelerin ilanı
Overdraft borçlularına uyarı mesajı gönderme
Mevduat karnesi ve cari hesapların tasfiyesi
Hesap işlem ücreti
Gerçek kişilere yönelik aylık ciro için yapılan hesap işlem ücretleri
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Tarife oranı
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Bireysel müşteriler için elektronik bankacılık üzerinden yapılan işlemler
Hizmet türü
Tarife oranı
MİPS üzerinden yapılan ödemeler
100,00 MKD
KİBS üzerinden yapılan ödemeler
10,00 MKD
İç ödemeler
tüm tutarlar için
Radyo ve televizyon ödeneği
Elektronik ödeme hizmetlerine erişim için tek seferlik ücret
Elektronik bankacılık başvurusu – LIB getirisi
Elektronik bankacılık için yıllık provizyon ücreti
Kişisel Tanım Numarası (LİB)'in kaybolması, yetkilerin kaldırılması ya d aiptal
edilmesi üzerine yeni LİB'in hazırlanması

Ücretsiz
Ücretsiz
200,00 MKD
200,00 MKD
200,00 MKD

Yurtdışı ödemeleri
Hizmet türü
Yerleşik ve yerleşik olmayan bireysel müşteri havaleleri ve nostro havaleleri
Bireysel müşterilerin nostro havaleleri
1.000,00 ЕUR’ya kadar

1.000,00 ЕUR’nun üzerinde
Halkbank müşterisine diğer bankadan ve Halkbank Türkiyeden /Halkbank Serbia
gelen girişler bireysel havaleler
Havale MT103'ü doğrudan muhabir bankaya gönderdi (MT 202c ile birlikte)
Yerleşik ve yerleşik olmayan bireysel müşteri döviz havaleleri
Döviz hesabı lehine, vatandaş mevduatı
10.000 EUR’ua kadar
10.000 ЕUR’nun üzerinde
Vatandaş mevduatı, maaş ve emekli maaşı girişleri
Halkbank Türkiye ve Halkbank Sırbistan müşterileri tarafından itfa edilen yerleşik
gerçek kişi havaleleri.
Yerleşik olan ve olmayan bireysel müşterilerin döviz hesabından yapılan ödemeler
Banka’da yerleşik olmayan gerçek kişi lehine yerleşik olan gerçek kişiden yapılan
denar havaleleri
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Tarife oranı

300,00 MKD
İcra Kurulunun kararıyla
(işlem tutarından % 0,25
üzerinde min. 600 MKD;
Ücretsiz
400,00 MKD

300,00 MKD
İcra Kurulunun kararıyla
(işlem tutarından % 0,25
üzerinde min. 600 MKD;
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
50,00 MKD

