GERÇEK KİŞİLER İÇİN YURTİÇİ ÖDEMELER

Tarife
kalem
numarası
1

2

3

4

Gerçek kişiler ödemelerinde cari hesap açmak, yürütmek ve kapatmak ve diğer
işlemler
Hizmet türü

Cari hesapların açılması ve kapatılması (sadece banka şubelerinde/alt-şubelerinde)
Cari hesap açmak
Ücretsiz
Acil cari hesap açmak
Ücretsiz
Cari hesap kapatmak
Ücretsiz
Ay boyunca aktif olan işlemler için cari hesap işletme ücreti:
Düzenli müşteri
30 denar
Öğrenci
Ücretsiz
Reşit olmayanlar
Ücretsiz
Ekstre hazırlamak ve vermek
Gişede ekstre hazırlamak ve vermek
Ücretsiz
Yeniden ekstre bastırmak (transkript)
50 denar
Ödemelerde diğer işlemler
Aşağıdakilerin teslim alınması ve işlenmesi:
- Nihai karar
- Zorunlu tahsilat emri
1.000 denar
- Kabul emri
- Kanunla yetkilendirilmiş diğer organların kararı
Karara göre kalan borcun hesaplanması
350 denar
Karara göre hesabın bloke edilmesi ve blokesinin kaldırılması
500 denar
Aşağıdaki belgelerin bir kopyasının verilmesi:
- Nihai karar
- Zorunlu tahsilat emri
- Kabul emri
350 denar
- Kanunla yetkilendirilmiş diğer organların karar
- Müşteri dosyasından belge
- Ödeme emrinin kopyası
- Diğer belgeler
Faiz listesi başına 100
Faiz listelerinin hazırlanması
denar
Hesap hareeti hakkında Vergi Dairesi’ne dönemsel raporun hazırlanması
Ücretsiz
Diğer raporların hazırlanması
Rapor başına 500 denar


Tarife
kalem
numarası
1

Gerçek kişiler için banka gişeleri üzerinden yurtiçi ödemeler
Hizmet türü

Nakit ödeme işlemleri
Gerçek kişilerden kendi işlem hesaplarına nakit ödeme
İşlem hesabındaki madeni paraların ödenmesi
5.000 MKD’ya kadar madeni para tutarı için
5.000 MKD üzeri madeni para tutarı için
Fatura başına genel giderler için nakit ödeme
Cari hesaba madeni paraların ödenmesi

Hasarlı aktif kıymetlerin değiştirilmesi (denar ve döviz*)

2

Tarife kalem tutarı

Nakit dışı ödeme işlemleri
MİPS üzerinden yapılan işlemler
4.999.999 denar tutara kadar talimat üzerine
5.000.000 denar ve üzeri tutar için talimat üzerine
Toplu talimat PP 53
KİBS üzerinden yapılan işlemler
Talimat başına

Tarife kalem tutarı
Ücretsiz
Ücretsiz
Tutarın % 1,00’i
Ücretsiz
İşlem başına 20

Tutarın %5’i veya en az 50
MKD
* Döviz ücreti komisyonu,
Merkez Bankası’nın orta
döviz kuru üzerinden denar
olarak alınır

200 denar
Tutarın % 0,009’u
işlem başına 200 denar
35 denar

Halkbank AD Skopje gerçek kişiler için ödeme işlemlerinde hizmet ücretleri Tarifesi -Nihai metin

Toplu talimat PP 53

İşlem başına 35 denar

Dahili ödemeler
Gerçek kişinin hesabına talimatla yapılan ödeme
Tüzel kişinin hesabına talimatla yapılan ödeme
Halkbank AD Skopje hesabına yapılan havale

Toplu talimat PP 53
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20 denar
30 denar
10 denar
İşlem başına 20 denar

Gerçek kişiler için elektronik ve mobil bankacılık üzerinden yurtiçi ödemeleri
Hizmet türü

Tarife kalem tutarı

Nakit dışı ödeme işlemleri
MİPS üzerinden yapılan işlemler
4.999.999 denar tutara kadar talimat üzerine
5.000.000 denar ve üzeri tutar için talimat üzerine
Toplu talimat PP 53

100 denar
Tutarın % 0,009’u
Ayrı işlem başına 100
denar

KİBS üzerinden yapılan işlemler
Talimat başına
Toplu talimat PP 53

12 denar
İşlem başına 12 denar

Dahili ödemeler

2

Talimat başına
Toplu talimat PP 53
Ödeme işlemlerinde elektronik hizmetlerin kullanımına ilişkin ücret
ve komisyonlar
LIB token için bir kerelik ücret
Düzenli müşteri
Öğrenci (“öğrenci paketi” kullanıcıları)
Visa Platinum kullanıcıları
Aylık ücret
Düzenli müşteri
Öğrenci (“öğrenci paketi” kullanıcıları)
Visa Platinum kullanıcıları
Kayıp, yetkilerin iptali, yetkisiz erişim vb. durumlarda yeni bir LIB token
oluşturma, tüm müşteriler için
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Ücretsiz
Ücretsiz

200 denar
Ücretsiz
Ücretsiz
35 denar
Ücretsiz
Ücretsiz
200 denar

Gerçek kişiler için posta gişeleri üzerinden yurtiçi ödemeler
Hizmet türü

Tarife kalem tutarı

Nakit ödemeler
Gerçek kişilerden kendi işlem hesaplarına nakit ödeme – PP10
20.000 denar tutara kadar
20.001 denardan 60.000 denara kadar
Halkbank AD Skopje'de emekli maaşı alanlar için işlem hesabından bireylere
nakit ödeme – PP40
20.000 denar tutara kadar
20.001 denardan 40.000 denara kadar
40.001 denar üzeri

35 denar
50 denar

20 denar
30 denar
50 denar

Nakit dışı ödeme işlemleri
MİPS üzerinden yapılan işlemler
Talimat başına
Toplu talimat PP 53

300 denar
İşlem başına 300 denar

15.000 denara kadar
15.000 denara eş ve üzeri

50 denar
80 denar
İşlem başına 50 denar

KİBS üzerinden yapılan işlemler

Toplu talimat PP 53
Dahili ödemeler
gerçek veya tüzel kişinin Halkbank nezdindeki işlem hesabına
Halkbank A.D. Skopje hesabına

Toplu talimat PP 53

30 denar
20 denar
İşlem başına 20 denar

Halkbank AD Skopje gerçek kişiler için ödeme işlemlerinde hizmet ücretleri Tarifesi -Nihai metin

