BELGELERLE ÇALIŞMA
Döviz Garantileri
Hizmet Türü

Tarife Oranı

Nostro Döviz Garantileri
Aynı para biriminde %100 teminatlı garanti, yani garantinin para birimi
teminatın para biriminden farklıysa %120 teminat kapsamı

Üç aylık %0,35 minimum 3.000 MKD faizsiz mevduat teminatlı; minimum 4.000
MKD faizli mevduat teminatlı

İpotek teminatlı garanti

Üç aylık %0,8, minimum 3.000 MKD

Senet, taşınır mal rehni teminatlı garanti

Üç aylık %1,0, minimum 3.000 MKD
Üç aylık %0,3 , minimum 3.000 MKD + yabancı bankaların reel maliyetleri

Karşı garantilerin verilmesi (ilgili garanti tarifesine eklenir)

Tutarın %0,5'inden %2'sine kadar peşin olarak (mikro ve küçük müşteriler)
Bir garanti başvurusu işleme ücreti

Tutarın %0,3 ila %1,5'i bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak (orta ve
büyük kurumsal müşteriler)

Garanti açma/değiştirme için SWIFT maliyetleri
Loro Döviz Garantileri

700 MKD

Loro garanti bildirimi (banka için herhangi bir yükümlülük yoktur)

%0,2 minimum 3.100 MKD (EUR 50) maksimum 18.600MKD (EUR 300)

Banka müşterisi olmayan bir kullanıcıya Halk Banka AD Skopje yükümlülüğü
olmaksızın SWIFT veya kağıt form aracılığıyla başka bir bankaya teminat
gönderilmesi

%0,1 tek seferlik, minimum 6.200 MKD (EUR100), maksimum 18.600 MKD
(EUR 300)

Garanti tahsilatı için belgelerin iletilmesi

5.000 MKD tek seferlik + reel (posta) maliyetler

Belgeleri iletmek için posta maliyetleri

Reel posta maliyeti
Belge Akreditifleri

Hizmet Türü

Tarife Oranı

Nostro Akreditifler

İpotek teminatlı akreditif

0 Üç aylık %0,35 minimum 3.000 MKD faizsiz mevduat teminatlı; minimum
4.000 MKD faizli mevduat teminatlı
Üç aylık %0,8, minimum 3.000 MKD

Senet, taşınır mal rehni teminatlı garanti

Üç aylık %1,0, minimum 3.000 MKD

Aynı para biriminde %100 teminatlı akreditif, yani akreditifin para birimi
teminatın para biriminden farklıysa %120 teminat kapsamı
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Teyit akreditifi (başka bir bankadan teyit alınması - nostro akreditif için uygun
tarife kalemine bu komisyon eklenir)

Üç aylık %0,3 , minimum 3.000 MKD + yabancı bankaların reel maliyetleri
Tutarın %0,5'inden %2'sine kadar peşin olarak (mikro ve küçük müşteriler)

Akreditif başvurusu işleme ücreti
Akreditif açma/değiştirme için SWIFT maliyetleri
Loro Akreditifler

Loro Akreditif bildirimi
Loro Akreditif nakit girişi
Loro akreditifinin tahsili için belgelerin indirilmesi ve iletilmesi
SWIFT ile akreditifin başka bir bankaya iletilmesi
Belgeleri iletmek için posta maliyetleri
Hizmet Türü

Tutarın %0,3 ila %1,5'i bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak (orta ve
büyük kurumsal müşteriler)
700 MKD
%0,1 minimum 3.100 MKD (EUR 50 ) maksimum 18.600MKD (EUR 300 )
Yurtdışı ödeme işlemleri için geçerli tarifeye göre
%0,2 minimum 3.100 MKD (EUR 50)
%0,1 tek seferlik, minimum 6.200 MKD (EUR100), maksimum 18.600 MKD
(EUR 300)
Reel posta maliyeti
Belgeli İnkasso Tahsilat
Tarife Oranı

Nostro ve Loro İnkasso Tahsilat

%0,3 minimum 3.000 MKD + havale/giriş maliyetleri

Belgelerin iadesi

%0,3 minimum 3.000 MKD + posta maliyetleri

Talimatların değiştirilmesi

3.100 MKD (EUR 50)

Belgeleri iletmek için posta maliyetleri

Reel posta maliyeti
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