BİREYSEL MÜŞTERİ YURTİÇİ ÖDEMELERİ
•
Tarife
1

2

3
4

Bireysel müşteri yurtiçi hesaplarının açılması, çalıştarılması ve kapatılması

Hizmet türü
Hesap açma ve kapama (Banka alt şube ve şubelerinde)
Hesap açma
Acil hesap açma ve kapatma
Hesap kapama
Ay boyunca işlem hesabı çalıştırma ücreti
Düzenli müşteri
Öğrenci
Çocuk
Döküm hazırlama ve ibraz etme
Gişede döküm hazırlama ve ibraz etme
Yeniden döküm ibraz etme (kopya)
Ödemelerde diğer işlemler
Kabul ve işlem:
- nihai karar
- cebren ödeme kararnamesi
- kanunla yetkilendirilmiş diğer organ kararları
Kararnameye istinaden kalan borç hesaplaması
Kararnameye istinaden hesap blokajı ve deblokajı
Şu belge kopyalarının ibrazı:
- nihai karar
- cebren ödeme kararnamesi
- kanunla yetkilendirilmiş diğer organ kararları
- Müşteri dosya bilgileri
- Ödeme emri kopyası
- Diğer belgeler
Faiz listelerinin hazırlanması

Tarife oranı
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
30 denar
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
50 denar

1.000 denar
350 denar
500 denar

350 denar

100 denar faiz
listesinden

Vergi Dairesinde hesap transferi hakkında periyodik raporun
hazırlanması
Diğer raporların hazırlanması
•
Tarife
1

500 denar rapor
başı

Bireysel müşteriler için gişe üzerinden yapılan işlemler

Hizmet türü
Nakit ödemeler
Bireysel müşterilerin kendi hesaplarına nakit ödeme
Hesaba madeni para nakit ödemesi
*5.000,00 MKD tutarındaki madeni paralar için
* 5.000,00 MKD tutarındaki madeni paralar için
Faturaya istinaden genel giderlerin nakit ödemesi
Faturaya istinaden genel giderlerin nakit çıkış ödemesi

Zarar görmüş efektif varlıkların değiştirilmesi (denar ve döviz)

2

Ücretsiz

Tarife oranı
Ücretsiz
Ücretsiz
Tutarın % 1,00
Ücretsiz
20 denar döküm
başına
Tutarın % 5,00 ya
da min. 50 MKD
*Döviz
hesaplarının
provizyonu
NBRSM ortalama
kuruna göre
hesaplanmaktadır

Gayri nakdi işlemler
MİPS üzerinden yapılan işlemler
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4.999.999 denar tutarına kadar ödeme işlemleri
5.000.000'e eşit ve üzeri ödeme işlemleri
PP53

200 denar
Tutarın 0,009%
İşlem başına 200
denar

KİBS üzerinden yapılan işlemler
Talimat üzere
PP53

40 денари
İşlem başına 35
denar

İç ödemeler
Gerçek kişinin hesabına yapılan ödeme
Tüzle kişinin hesabına yapılan ödeme
Halk Banka hesabına yapılan ödeme
PP53

Tarife
1

2

•

Bireysel müşteriler için elektronik bankacılık üzerinden yapılan işlemler
Hizmet türü
Tarife oranı
Gayrinakdi işlemler
MİPS üzerinden yapılan işlemler
4.999.999 denar tutarına kadar ödeme işlemleri
100 denar
5.000.000'e eşit ve üzeri ödeme işlemleri
Tutarın 0,009%
İşlem başına 100
PP53
denar
KİBS üzerinden yapılan işlemler
Talimat üzere
15 denar
İşlem başına 12
PP53
denar
İç ödemeler
Talimat üzere
5 denar
PP53
5 denar
Genel giderler*
Ücretsiz
(bankanın dahili listesine göre)
diğer dahili ödemeler (akıllı gönderme hizmeti; kredi kartı borç ve
kredilerinin ödenmesi; fon transferi ödemesi / mevduat ödemesi; akıllı
Ücretsiz
nakit ödemeleri; döviz bürosu vb.)
Elektronik ödeme hizmetlerine erişim için tek seferlik ücret
LİB token tek seferlik ödeme ücreti
Düzenli müşteri
200 denar
Öğrenci (“öğrenci paketi” kullanıcıları)
Ücretsiz
Visa Platinum kullanıcıları
Ücretsiz
Aylık bakım ücreti
Düzenli müşteri
35 denar
Öğrenci (“öğrenci paketi” kullanıcıları)
Ücretsiz
Visa Platinum kullanıcıları
Ücretsiz
Kayıp, yetkilerin iptali, yetkisiz erişim vb. durumlarda yeni bir LIB
200 denar
belirteci oluşturma. Tüm müşteriler için.
•

Tarife
1

20 denar
30 denar
10 denar
İşlem başına 20
denar

Posta üzerinden yapılan bireysel müşteri işlemleri

Hizmet türü
Nakit işlemler
Gerçek kişilerin kendi hesaplarına yapılan ödemeleri – PP10
20.000 denara kadar
20.001’den 60.000 denara kadar
Halkbank AD Skopje'de işlem hesabından bireylere nakit ödeme - PP40
20.000 denara kadar

Tarife oranı
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35 denar
50 denar
20 denar

20.001’den 60.000 denara kadar
40.001 denar üzeri
2

30 denar
50 denar

Gayrinakdi işlemler
MİPS üzerinden yapılan işlemler
Talimat üzere
PP53

300 denar
İşlem başı 300
denar

KİBS üzerinden yapılan işlemler
15.000 denara kadar
15.000 denara eşit ve üzeri
PP53
İç ödemeler
gerçek veya tüzel kişinin Halkbank nezdindeki işlem hesabına
Halk Banka A.D. Skopje hesabına
PP53

50 denar
80 denar
İşlem başına 50
denar
30 denar
20 denar
İşlem başına 20
denar

BİREYSEL MÜŞTERİ YURTDIŞI ÖDEMELERİ
Tarife
1.

2.
3.

4.

Hizmet türü
Döviz hesaplarının açılması, tutulması ve kapatılması (sadece
bankanın şube/alt şubelerinde)
Döviz hesabı açma
Döviz hesabı yürütme
Döviz hesabı kapatma
Yabancı para hesap özeti hazırlama ücreti
Ek yazdırma veya belge düzenleme maliyetleri
- form dökümleri 743,746,1450
- SWİFT-MT103 dökümleri
- müşteri dosya belgesi
- diğer belgeler
Havaleler
Yurtdışı havaleleri
1.000,00 EUR’ya kadar
1.000,00 EUR’nun üzeri

Tarife oranı
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Sayfa başı 350
denar

300 denar
Tutarın 0,25%,
min. 600 denar

Ülkede yerleşik olmayanlara döviz cinsinden yapılan havaleler
Bankada
Diğer yerli bankalarda
Ülkede yerleşik olmayanlara yapılan havaleler MKD
Bankada
Diğer yerli bankalarda
Kendi fonlarının başka bir yerel bankaya transferi
Bankalar ve Finansal Kurumlar çalışanlarından Halkbank Türkiye ve
Halkbank Sırbistan müşterilerine gönderilen havaleler
SWİFT giderleri
Doğrudan muhabir bankaya gönderilen havale ücreti MT103 (MT202c ile)
Talimatları değiştirin / havaleleri iptal edin
5.

Tutarın 0,1%
min. 450 denar
Tutarın 0,2%
min. 600 denar
50 denar
300 denar
Tutarın 0,1%
min. 600 denar
Ücretsiz
150 denar
400 denar
800 denar + reel
giderler

Girişler
Yurtdışından girişler
10.000 EUR’ya kadar
10.000 EUR’nun üzeri

300 denar
Tutarın 0,25%,
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Min. 600 denar
Yabancı para cinsinden ülkede yerleşik olmayanlardan gelen girişler
Bankada
Diğer yerli bankalarda
Başka bir yerli bankadan girişler (kendi dövizinin transferi)
MKD olarak yerleşik olmayanlardan yapılan girişler (dahili ödemeler
veya diğer yerel bankalardan)

Maaş gelirine dayalı giriş, emekli maaşı

6.

150 denar
600 denar
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz, sadece
diğer yerli
bankanın
komisyonu, bir
denar işlem
hesabından
müşteri sayısına
bölünerek liste
başına tahsil
edilir.

Halkbank Türkiye ve Halkbank Sırbistan müşterilerinden gelen
girişler
Döviz hesabından yapılan ödemeler
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Ücretsiz
Ücretsiz

