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Tarifa e kompensimeve dhe shërbimeve të Halkbank AD Skopje 01.01.2023 

 

I. Punët bankare në denarë 

A. Punët bankare në denarë për persona juridikë 

B. Punët bankare në denarë për persona fizikë 

C. Puna me kasaforta 

Ç. Kartat e pagesës 

  

II. Operacionet e pagesave në vend 

A. Hapja, menaxhimi dhe mbyllja e llogarive të transaksionit dhe punë të tjera në operacionet e 

pagesave për persona juridikë 

B. Operacionet e pagesave në vend përmes sportelit për persona juridikë 

C. Operacionet e pagesave në vend nëpërmjet bankingut elektronik dhe celular për persona 

juridikë 

Ç. Hapja, menaxhimi dhe mbyllja e llogarive të transaksionit dhe punë të tjera në operacionet e 

pagesave për persona fizikë 

D. Operacionet e pagesave në vend përmes sportelit për persona fizikë 

DH. Operacionet e pagesave në vend nëpërmjet bankingut elektronik dhe celular për persona fizikë 

E. Operacionet e pagesave në vend nëpërmjet AD POSTA për persona fizikë dhe juridikë 

  

III. Operacionet e pagesave jashtë vendit 

A1. Hapja, menaxhimi, mbyllja e llogarive devizore, operacionet e pagesave jashtë vendit 

(remitancat/të hyrat), pagesat/arkëtimet e efektivës dhe punë të tjera në operacionet e pagesave 

me jashtë vendit për persona juridikë rezidentë 

A2. Hapja, menaxhimi, mbyllja e llogarive devizore, operacionet e pagesave jashtë vendit 

(remitancat/të hyrat), pagesat/arkëtimet e efektivës dhe punë të tjera në operacionet e pagesave 

me jashtë vendit për persona juridikë jorezidentë 

A3. Hapja, menaxhimi, mbyllja e llogarive devizore, operacionet e pagesave jashtë vendit 

(remitancat/të hyrat), pagesat/arkëtimet e efektivës dhe punë të tjera në operacionet e pagesave 

me jashtë vendit për persona fizikë rezidentë 

A4. Hapja, menaxhimi, mbyllja e llogarive devizore, operacionet e pagesave jashtë vendit 

(remitancat/të hyrat), pagesat/arkëtimet e efektivës dhe punë të tjera në operacionet e pagesave 

me jashtë vendit për persona fizikë jorezidentë 

B. Pagesa dokumentare dhe pagesa e kambialeve 

C. Letërkreditë/Akreditivët dokumentarë 

Ç. Garancitë devizore 

D. Punë të tjera bankare nga operacionet devizore 

  

IV. Tarifat faktike, shërbimet ndërbankare dhe dispozitat e veçanta 

 

V. Llogaria e pagesave me funksionet bazë dhe Llogaria e pagesave me funksionet bazë për 

përdoruesit e të drejtave ligjore 
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I. Punët bankare në denarë 

A. Punët në denarë për persona juridikë 

Numri i 
artikullit 
tarifor 

Lloji i shërbimeve Norma e artikullit tarifor 

1 
Punë komisioni për të cilat 
banka nuk fiton diferencë nga 
interesi 

Minimum 1% në vit 

2 

Për punë të grumbullimit dhe 
plasmanit të fondeve që Banka 
kryen në bazë të një Ligji, 
Marrëveshje, Kontratë etj. 

sipas marrëveshjes 

3 
Menaxhimi dhe servisimi i 
fondeve 

min. 0,3% në muaj 

4 Komisioni për garanci në denarë   

4.1. Garanci (pagesa, paradhënie) 

të mbuluar me min. 100% depozitë të dedikuar                                                
*për një minimum depozite të dedikuar pa interes 
700,00 denarë në muaj                       * për një 
minimum depozite të dedikuar me interes 1.500,00 
denarë në muaj  

 të mbuluar me hipotekë si kolateral                       
– prej 0,15% të shumës në muaj, pra minimalisht 
1.500,00 denarë në muaj 

të mbuluar me peng dhe/ose kambial si kolateral                                                          
–prej 0,20% të shumës në muaj, pra minimalisht 
2.000,00 denarë në muaj 

4.2. 
Garanci (ankand/tender, 
performancë) 

të mbuluar me min. 100% depozitë të dedikuar                                                
*për një minimum depozite të dedikuar pa interes 
700,00 denarë në muaj                                    *për 
një minimum depozite të dedikuar me interes 
1.500,00 denarë në muaj  

 të mbuluar me hipotekë si kolateral              
 – prej 0,12% të shumës në muaj, pra minimalisht 
1.200,00 denarë në muaj 

të mbuluar me peng dhe/ose kambial si kolateral –
prej 0,18% të shumës në muaj, pra minimalisht 
1.800,00 denarë në muaj 

4.3. Garanci doganore 

të mbuluar me min. 100% depozitë të dedikuar                                                
*për një minimum depozite të dedikuar pa interes 
700,00 denarë në muaj                                    *për 
një minimum depozite të dedikuar me interes 
1.500,00 denarë në muaj  

 të mbuluar me hipotekë si kolateral – prej 0,10% të 
shumës në muaj, pra minimalisht 1.000,00 denarë në 
muaj 

të mbuluar me peng dhe/ose kambial si kolateral –
prej 0,15% të shumës në muaj, pra minimalisht 
1.500,00 denarë në muaj 

4.4. 
Lëshimi i garancisë në bazë të 
dhënies së një kundërgarancie 

  

4.4.1 
Lëshimi i një garancie bazuar në 
sigurimin e një kundërgarancie 
nga Halkbank Turkiye 

0,20 % për tremujor, min.2.500,00 denarë  
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4.4.2 
Lëshimi i një garancie bazuar në 
dhënien e një kundërgarancie 
nga banka të tjera 

0,30 % për tremujor, min.3.000,00 denarë  

4.5 
Aktivizimi i garancisë (paguhet 
bazuar në shumën e kredisë së 
detyrueshme) 

*prej 0 deri 3.000.000 MKD - 0,30%                                
*prej 3.000.001 deri  6.000.000 MKD – 
0,25%;                                                                    *pr
ej 6.000.001 deri 30.000.000 MKD - 
0,20%;                                                                   mbi 
30.000.001 - 0,15%;                             

4.6 Dispozita të përgjithshme   

4.6.1 
Komisioni sipas tarifës konsiderohet nga dita e dhënies së garancive, respektivisht 

garancive të tjera, deri në ditën e shuarjes së tyre. 

4.6.2 
Komisioni llogaritet çdo muaj ose në tre muaj paraprakisht për çdo muaj ose për çdo 

tre muaj 

4.6.3 Nëse garancia shuhet gjatë kohës së tremujorit, komisioni llogaritet: 

4.6.3.1 Për periudhë deri 30 ditë 1/3 e zërit tarifor përkatës 
4.6.3.2 Për periudhë prej 30 deri 60 ditë 2/3 e zërit tarifor përkatës 
4.6.3.3 Për periudhë prej 60 deri 90 ditë zëri tarifor përkatës 

5 

Tarifa për përpunimin e 
kërkesës për ekspozim kreditor 

(kredi, garanci në denarë, 
zbritje, riblerje, etj.) 

Prej 0,5% deri 2% të shumës, njëfish me paradhënie, 
min. 500 denarë (për klientë mikro dhe të vegjël) 

Prej 0,3% deri 1,5% të shumës, njëfish me 
paradhënie, min. 500 denarë (për klientë të mesëm 
dhe korporativë) 

Ndarja në klientë mikro, të vegjël, të mesëm dhe 
korporativë bazohet në kriteret e brendshme të 
segmentimit 

Shuma maksimale e kompensimit miratohet për çdo 
klient individual me interes të veçantë për Bankën me 
Vendim të Bordit Drejtues të Bankës 

5.1 

Tarifa për përpunimin e kredisë, 
garancive, letrave të kreditit etj. 
kur rifinancohet një klient nga 
një bankë tjetër 

prej 0% 

6 
Pranimi i kërkesës për kredi 
(ekspozimi në bilanc) 

500,00 denarë 

7 

Komisionet dhe tarifat për 
ekspozimet kreditore të 
miratuara me një minimum prej 
100% të mbulimit të depozitave 
mund të reduktohen 

deri 50% 

8 
Kompensimi për shlyerje 
(pagesë) të parakohshme 

  

8.1 
Kompensimi për shlyerjen e 
parakohshme të kredive të 
biznesit 

Banka do të ngarkojë një komision për shlyerjen e 
parakohshme të një kredie në masën 3% të vlerës së 
shumës së parakohshme nëse shlyerja bëhet me 
rifinancim me një kredi nga një bankë tjetër, 
respektivisht 0%, nëse shlyerja është bërë nga 
fondet vetanake* 

* Për kreditë e siguruara me pasuri të 
paluajtshme/penge, komisioni ngarkohet nëse 
huamarrësi ka lidhur një marrëveshje hipotekore me 
përparësi të radhës për kohëzgjatjen e kredisë. 

8.2 

Kompensimi për shlyerjen e 
parakohshme të kredisë kur: 

Pa kompensim 
- është aplikuar/miratuar sërish 
një ekspozim i ri kredie jo më 
pak se kredia e shlyer para kohe 

- ka kredi revolving 

-kredi konto-korrente 
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-kredi bullet                                                                                                                             
-kredi të siguruara me min. 
100% depozitë 

8.3 

Kompensimi për likuidimin e 
parakohshëm të një kufiri të 
kredisë revolving të kornizës 
duke siguruar pasuri të 
paluajtshme dhe/ose sende dhe 
të drejta të luajtshme 

• Nëse obligimet për ekspozimet kreditore në RRKL 
shlyhen nga fondet vetanake - pa komision 

• Nëse detyrimet për ekspozimet kreditore në RRKL 
shlyhen nga një bankë tjetër - 0.1% e shumës së 
kornizës, min. 6.000,00 denarë, maksimumi 
300.000,00 denarë 

9 
Lëshimi i certifikatave, 
transkripteve, kopjeve 

min. 500,00 denarë për faqe 

10 Deklarata/Pëlqime   

10.1 

Kategoria 1   
- Pëlqim për tjetërsim - ndërrimi 
i debitorit peng 
-Pëlqim për qira/shërbim 
- Pëlqim për 
konvertim/përshtatje 
- Pëlqim për porosinë e radhës - 
nga një bankë tjetër 
- Rilëshimi i Pëlqimit për 
lëshimin e deklaratës së 
anulimit të hipotekës/pengut, si 
dhe çdo lloj pëlqimi 
- Pëlqim për korrigjimin e një 
gabimi teknik gjatë regjistrimit 
të një objekti në listën 
pronësore ose ndryshimit të të 
dhënave të adresës në Kadastër 
- Për të gjitha llojet e tjera të 
pëlqimeve 

1.000,00 denarë për një dokument 

10.2 

Kategoria 2  
- Pëlqim për privatizim/blerje 
toke 
-Pëlqim për legalizimin e 
ndërtimit 
- Pëlqim për shpronësim 
-Pëlqim për marrjen e miratimit 
për ndërtim, zgjerim, 
përmirësim, ndërtim të ri, 
rindërtim çatie, prishje. 
-Pëlqim për instalimin e 
paneleve fotovoltaike 
- Pëlqim për 
ndryshimin/harmonizimin e 
indikacioneve kadastrale/matjen 
e dyshemesë në bazë të raportit 
gjeodezik. 
-Pëlqim për 
bashkimin/aneksimin/zhytjen e 
parcelave kadastrale 
- Pëlqim për lëshimin e 
deklaratës për anulimin e 
pjesshëm të hipotekës/pengut 

1.500,00 denarë për një dokument 
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10.3 

Kategoria 3  
- Pëlqim për ndryshimin e 
projektit 
Pëlqim për kalimin e së drejtës 
së ndërtimit 
-Pëlqim për kalimin e hipotekës 
nga fleta e paranjoftimit të 
ndërtimit në fletë pronësie (me 
shpenzimet e investitorit) – 
vendim afarist 
- Pëlqim për ndarje fizike 

2.000,00 denarë për një dokument 

11 
Modifikimi i kushteve aktuale të 
ekspozimit të kredisë 

  

11.1 
Ndryshimi i afatit dhe/ose rritja e 
shumës së RRKL 

0,3% të shumës, min.300,00 denarë 

11.1.1 
Ndryshimi i afatit dhe/ose rritja e 
shumës së kredisë 

0,3% të shumës, min.300,00 denarë 

11.1.2 
Ndryshimi i afatit dhe/ose rritja e 
shumës së garancisë 

0,3% të shumës, min.300,00 denarë 

    

Nëse gjatë ndryshimit të afatit dhe/ose rritjes së 
shumës së RRKL, aneksohen ekspozimet e kredisë-
kredia dhe/ose garancia brenda RRKL, ngarkohet 
pika 11.1, kurse pikat 11.1.1 dhe 11.1.2 nuk 
ngarkohen. 

11.2 
Lëshimi/zëvendësimi i 
kolateralit RRKL me kërkesë të 
klientit 

3.000,00 denarë 

11.2.1 
Lëshimi/zëvendësimi i 
kolateralit të kredisë me kërkesë 
të klientit 

3.000,00 denarë 

11.2.2 
Lëshimi/zëvendësimi i 
kolateralit të garancisë me 
kërkesë të klientit 

3.000,00 denarë 

    

Nëse, me lirimin/zëvendësimin e kolateralit RRKL, 
me kërkesë të klientit aneksohen edhe ekspozimet e 
kredisë - kredia dhe/ose garancia brenda RRKL, 
ngarkohet pika 11.2, kurse pikat 11.2.1 dhe 11.2.2 
nuk ngarkohen. 

11.3 

Ndryshimi i normës së interesit 
me kërkesë të klientit (i 
ngarkuar nga principali i 
papaguar i kredisë në momentin 
e ndryshimit, një herë, 
paraprakisht) 

0,3% të shumës  

12 

Për tarifat që i nënshtrohen 
TVSH-së, Banka llogarit dhe 
ngarkon tatimin përkatës sipas 
normës së parashikuar 

  

13 
Tarifa për marrjen e një kërkese 
për të marrë pjesë në një 
ankand të bonove të thesarit 

  

13.1 
Tarifa për marrjen e një kërkese 
për të marrë pjesë në një 
ankand të bonove të thesarit 

250,00 denarë 

13.2 
Kompensimi për pjesëmarrjen 
në një ankand të bonove të 
thesarit 

0,05% - 0,10%  nga vlera nominale e bonove të blera 
të thesarit 
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- Shënim: Nëse ankandi për 
bonot e thesarit është i 
suksesshëm, shuma e paguar 
për marrjen e kërkesës 
përfshihet në shumën e tarifës 
së llogaritur për pjesëmarrjen në 
ankand. 

ose min. 250,00 denarë 

14 

Tarifa për marrjen e një kërkese 
për të marrë pjesë në një 
ankand të obligacioneve 
shtetërore 

  

14.1 

Tarifa për marrjen e një kërkese 
për të marrë pjesë në një 
ankand të obligacioneve 
shtetërore 

250,00 denarë 

14.2 

Kompensimi për pjesëmarrjen 
në një ankand të obligacioneve 
shtetërore 

0,05% - 0,10% nga shuma nominale për një 
obligacion shtetëror në ankand 

- Shënim: Nëse ankandi për 
obligacionet shtetërore është i 
suksesshëm, shuma e paguar 
për marrjen e kërkesës 
përfshihet në shumën e tarifës 
së llogaritur për pjesëmarrjen në 
ankand 

ose min.  250,00 denarë 

15 
Lëshimi i dokumenteve 
elektronike 

  

15.1 Gjendja aktuale 200,00 denarë 
15.2 Pronari i vërtetë 200,00 denarë 

16 
Tarifa e vlerësimit/rivlerësimit 
për personat juridikë (rezidentë 
dhe jorezidentë) 

  

16.1 
Tarifa e vlerësimit të pronës 
(rezidentë) 

  

  

Vlerësimi i tokës 3.000,00 denarë 
Vlerësimi i një apartamenti deri në 
80m2/ një shtëpi deri në 80m2 me 
oborr 

3.000,00 denarë 

Vlerësimi i një apartamenti mbi 
80m2/ një shtëpi mbi 80m2 me 
oborr 

5.000,00 denarë 

Vlerësimi i hapësirës afariste 6.000,00 denarë 

Vlerësimi i kapacitetit 
prodhues/magazina/depo 

10.000,00 denarë 

Vlerësimi i objektit afarist 
(kompleks i disa ambienteve 
afariste dhe pjesëve ndihmëse) 

10.000,00 denarë 

Vlerësim për Hotel/Motel/Resort 10.000,00 denarë 

Vlerësimi i mjeteve të transportit 2.000,00 denarë  

16.2 
Tarifa e vlerësimit të pronës 
(jorezidentë) 

  

  

Vlerësimi i tokës 50 EUR 

Vlerësimi i një apartamenti deri në 
80m2/ një shtëpi deri në 80m2 me 
oborr 

50 EUR 

Vlerësimi i një apartamenti mbi 
80m2/ një shtëpi mbi 80m2 me 
oborr 

85 EUR 
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Vlerësimi i hapësirës afariste 100 EUR 

Vlerësimi i kapacitetit 
prodhues/magazina/depo 

165 EUR 

Vlerësimi i objektit afarist 
(kompleks i disa ambienteve 
afariste dhe pjesëve ndihmëse) 

165 EUR 

Vlerësim për Hotel/Motel/Resort 165 EUR 

Vlerësimi i mjeteve të transportit 35 EUR 

16.3 Tarifa e rivlerësimit të pronës 
1/2 nga tarifa e ngarkuar për vlerësimin fillestar (për 

të gjitha rivlerësimet) 

16.4 
Tarifa për kërkesat e refuzuara 
dhe të anuluara 

Pa kompensim 

17 
Tarifa për ristrukturimin e 
kredive të biznesit 

0,3% të shumës 

 

B. Punët bankare në denarë për persona fizikë   

        

Numri i 
artikulli
t tarifor 

Lloji i shërbimeve bankare Norma e artikullit tarifor 

  

1 
Dërgimi i një paralajmërimi për një 
bilanc të palejueshëm me kostot 
faktike 

100,00 denarë 
  

2 
Transferimi i fondeve me urdhër të 
përhershëm nga llogaritë në Bankë 

Pa kompensim 
  

3 
Transferimi i fondeve me urdhër të 
përhershëm nga llogaritë e Bankës në 
një llogari në një bankë tjetër 

20,00 denarë 
  

4 
Likuidimi, pra balancimi 
- në llogaritë e kursimeve 
- në llogaritë e transaksionit 

Pa kompensim 

  

5 
Shpallje-amortizimi i llogarive të 
pavlefshme të kursimeve dhe llogarive 
rrjedhëse 

100,00 denarë 
  

6 

Deklarata/Pëlqime për fshirjen e 
pjesshme të pengut, Pëlqim për 
vendosjen e të drejtës së pengut me 
përparësi të radhës në favor të një 
kreditori tjetër dhe Pëlqime për 
ndryshimin e debitorit të lënë peng, 
qira, ndarje fizike, legalizim, privatizim, 
shpronësim, regjistrim në listën e 
pasurisë. përshtatje, rilevim, korrigjim i 
gabimit teknik, ndryshim i projektit në 
ndërtim, konvertim, marrja e miratimit 
për ndërtim, kalimi i së drejtës së 
ndërtimit, harmonizimi i indikacioneve 
kadastrale, mbytja e ngastrave 
kadastrale, dhurimi, këmbimi, 
mbështetja e përjetshme etj. 

1000,00 MKD për një 
deklaratë/pëlqim 

  

7 

Kompensimi për shlyerjen e 
parakohshme të kredisë, sipas 
vendimit të nënshkruar nga Bordi 
Drejtues 

0% - 3% nga shuma e 
pjesës së papaguar të 

principalit 
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7.1 
Kompensimi për shlyerjen e 
parakohshme të kredive të banimit 
dhe kredive hipotekare 

Banka do të ngarkojë një 
komision për shlyerjen e 

parakohshme të një kredie 
në masën 3% të vlerës së 
shumës së parakohshme 
nëse shlyerja bëhet me 

rifinancim me një kredi nga 
një bankë tjetër, pra 0%, 
nëse shlyerja është bërë 

nga fondet vetanake. 
Komisioni ngarkohet nëse 
huamarrësi ka lidhur një 

marrëveshje hipotekore me 
prioritet të ardhshëm për 
kohëzgjatjen e kredisë   

7.2 

Kompensimi për shlyerjen e 
parakohshme të një kredie 
konsumatore dhe një kredie për 
makinë 

Pa kompensim, pra në 
përputhje me legjislacionin 

në fuqi 
  

7.3 

Kompensimi për shlyerjen e 
parakohshme të kredisë kur: 
- është aplikuar/miratuar sërish një 
ekspozim i ri kredie jo më pak se 
kredia e shlyer para kohe 

Pa kompensim 

  

7.4 

Kompensimi për shlyerjen e 
parakohshme të kredive të banimit 
dhe kredive hipotekare nëse, sipas 
vendimit për produktin, është një 
kompensim i parakohshëm për 
likuidim. 

Sipas vendimit të Bordit 
Drejtues për çdo produkt, 
Banka do të ngarkojë një 
komision për shlyerjen e 

parakohshme të kredisë në 
masën 0%-3% të vlerës së 
shumës së parakohshme 
nëse shlyerja bëhet me 

rifinancim me kredi nga një 
bankë tjetër ose shlyerja 

bëhet nga fondet vetanake 
ose nga burime të tjera 

financiare   

8  

Tarifa për lëshimin e llogaritjes së 
likuidimit për të gjitha marrëveshjet e 
kredisë të lidhura pas datës 
01.04.2017 

500 denarë 

  

9 

Tarifa për lëshimin e certifikatës së 
likuidimit për të gjitha marrëveshjet e 
kredisë të lidhura pas datës 
01.04.2017 

500 denarë 

  

10 
Tarifa për kontroll në Byronë Kreditore 
të Maqedonisë 

450 denarë  (tarifohet para 
pagesës së kredisë) 
 
Pa kompensim - kur 
aplikoni për kartat e kreditit, 
lejohet mbitërheqja e 
llogarisë së transaksionit 
dhe kredia e siguruar me 
depozitë  
Pa kompensim – për 
zhirantë, garantues dhe 
bashkëhuamarrës  
Pa kompensim- për 
kërkesa të refuzuara dhe 
anuluara   
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11 
Për tarifat që i nënshtrohen TVSH-së, 
Banka llogarit dhe ngarkon tatimin 
përkatës sipas normës së parashikuar 

  
  

12 
Tarifa për marrjen e një kërkese për të 
marrë pjesë në një ankand të bonove 
të thesarit 

  
  

12.1 
Tarifa për marrjen e një kërkese për të 
marrë pjesë në një ankand të bonove 
të thesarit 

250,00 denarë 
  

12.2 

Tarifa për pjesëmarrje në ankand të 
obligacioneve shtetërore 
- Shënim: Nëse ankandi për 
obligacionet shtetërore është i 
suksesshëm, shuma e paguar për 
marrjen e kërkesës përfshihet në 
shumën e tarifës së llogaritur për 
pjesëmarrjen në ankand 

0,05% - 0,10%  nga vlera 
nominale e bonove të blera 

të thesarit 
ose min. 250,00 denarë 

  

13 
Tarifa për marrjen e një kërkese për të 
marrë pjesë në një ankand të 
obligacioneve shtetërore 

  
  

13.1 
Tarifa për marrjen e një kërkese për të 
marrë pjesë në një ankand të 
obligacioneve shtetërore 

 250,00 denarë 
  

13.2 

Tarifa për pjesëmarrjen në një ankand 
të obligacioneve shtetërore 
- Shënim: Nëse ankandi për 
obligacionet shtetërore është i 
suksesshëm, shuma e paguar për 
marrjen e kërkesës përfshihet në 
shumën e tarifës së llogaritur për 
pjesëmarrjen në ankand. 

0,05% - 0,10% nga shuma 
nominale për një obligacion 

shtetëror në ankand 
ose min.  250,00 denarë 

  

14 
Tarifa për përpunimin e kërkesave për 
kredi (kredi pa dedikim për persona 
fizikë), sipas vendimit për produktin 

 0% - 3%, min. 500,00 
denarë  

deri në shumë maksimale 
prej 1.500,00 EUR   

15 
Tarifa për përpunimin e kërkesave për 
Kredi me depozitë, sipas vendimit për 
produktin 

prej 0% 
deri në shumë maksimale 

prej 1.500,00 EUR   

16 

Tarifa për përpunimin e një kërkese 
për kredi për blerjen e automjeteve të 
reja të personave fizikë me klauzolë 
valutore, sipas një vendimi për 
produktin 

1%-2% 
deri në shumë maksimale 

prej 1.500,00 EUR 
  

17 
Tarifa për përpunimin e një kërkese 
për kredi banimi, sipas një vendimi për 
produktin 

Prej 0% deri 1.75% 
deri në shumë maksimale 

prej 1.500,00 EUR   

18 
Tarifa për përpunimin e një kërkese 
për kredi hipotekare, sipas një vendimi 
për produktin 

prej 1% deri 2,0% 
deri në shumë maksimale 

prej 1.500,00 EUR   
19 Tarifa për vlerësim/rivlerësim për persona fizikë (rezidentë dhe jorezidentë) 

19.1 Tarifa për vlerësimin e pronës Rezidentë Jorezidentë 

19.1.1 Kredi banimi  1.000 MKD 
16 EUR (në 

kundërvlerë të 
denarit) 

19.1.2 Kredi hipotekare     

  

Vlerësimi i tokës 3.000 MKD 50 EUR 

Vlerësimi i një apartamenti deri në 
80m2/ një shtëpi deri në 80m2 me 
oborr 

3.000 MKD 50 EUR 
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Vlerësimi i një apartamenti mbi 80m2/ 
një shtëpi mbi 80m2 me oborr 

5.000 MKD 85 EUR 

Vlerësimi i hapësirës afariste 6.000 MKD 100 EUR 

Vlerësimi i kapacitetit 
prodhues/magazina/depo 

10.000 MKD 165 EUR 

Vlerësimi i objektit afarist (kompleks i 
disa ambienteve afariste dhe pjesëve 
ndihmëse) 

10.000 MKD 165 EUR 

Vlerësim për Hotel/Motel/Resort 10.000 MKD 165 EUR 

19.2 Tarifa për rivlerësimin e pronës      

19.2.1 Kredi banimi 1.000 MKD 
16 EUR (në 

kundërvlerë të 
denarit) 

19.2.2 Kredi hipotekare 
1/2 nga tarifa e ngarkuar për 

vlerësimin fillestar (për të 
gjitha rivlerësimet) 

1/2 nga tarifa e 
ngarkuar për 

vlerësimin 
fillestar (për të 

gjitha 
rivlerësimet) 

19.3 
Kompensimi për kërkesat e refuzuara 
dhe të anuluara 

Pa kompensim Pa kompensim 

20 Kompensimi për aplikim për kredi 150,00 denarë   

21 
Komisionet për përgatitjen e anekseve për ndryshimin e 
marrëveshjeve të kredisë:   

21.1 
Aneks i marrëveshjes për të gjitha llojet 
e kredive kur norma e interesit 
ndryshohet me kërkesë të klientit 

0,5% nga principali i 
papaguar i kredisë në 

momentin e aneksimit, një 
herë, avans   

21.2 

Aneks i marrëveshjes së kredisë së 
banimit dhe kredisë hipotekare në rast 
të ndryshimit të kushteve kontraktuale 
(ndryshim afati, ndryshim kolaterali 
dhe të tjera) 

1000 denarë 

  

21.3 

Aneks i marrëveshjes së kredisë 
konsumatore në rast të ndryshimit të 
kushteve kontraktuale (ndryshim afati, 
ndryshim kolaterali, etj.) 

500 denarë 

  

22 

Tarifa për paralajmërim për borxhin e 
papaguar bazuar në kredi (për ditët e 
vonuara mbi 50), duke përfshirë 
paralajmërimet për bashkëkreditorët, 
zhirantët dhe garantuesit e së njëjtës 
partie kreditore 

100 denarë për një 
paralajmërim 

  

23 Tarifa për ndryshimin e shumës 

dhe/ose periudhës së mbitërheqjes 

së lejuar 

200 denarë 

  

24 
Tarifa për vazhdimin e mbitërheqjes 
së lejuar 

200 denarë 
  

25 
Tarifa për aprovimin e mbitërheqjes së 
lejuar 

200 denarë 
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C. Puna me kasaforta 

      
Numri i 
artikullit 
tarifor 

Lloji i shërbimeve Norma e artikullit tarifor 

1 
modeli SS-2 

12 muaj 3,000,00 denarë* 
modeli 8x16,5x50 

2 

modeli SS-3 

12 muaj 3.500,00 denarë* modeli 8x30x50 

modeli 8x33x50 

3 

modeli SS-4 

12 muaj 4.500,00 denarë* modeli 12x33x50 

modeli 160x33x50 

4 
modeli SS-6 

12 muaj 5.500,00 denarë* 
modeli 22x33x50 

5 Depozitë garantuese për përdorimin e Kasafortës 6.000,00 denarë 

*Çmimet e lartpërmendura rriten për 18% TVSH 
 

Ç. Kartat e pagesës 

   
Numri i 
artikullit 
tarifor 

Lloji i shërbimeve Norma e artikullit tarifor 

  
Kartat e debitit për persona 
fizikë 

  

I Visa PayWave Electron   

1 
Tarifa e prodhimit të kartave 
bazë 

150 denarë 

2 
Tarifa e prodhimit të kartave 
shtesë 

150 denarë 

3 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë 

150 denarë 

4 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë para skadimit të 
afatit (e dëmtuar/humbur) 

300 denarë 

5 
Tarifa për prodhimin urgjent të 
kartës 

800 denarë 

6 Tarifa për ankesë të pabazuar 800 denarë 

7 
Raport i llogarisë në 
bankomatët e Halkbank 

Pa kompensim 

8 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e Halkbank 

Pa kompensim 

9 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e bankave të tjera 

3% min. 200 denarë 

10 
Tërheqja e parave në sportelet 
e Halkbank Në përputhje me tarifën e përgjithshme 

11 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankave të tjera 

3% min. 200 denarë 

12 
Bllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

Pa kompensim 

13 
Çbllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

200 denarë 

14 Konfigurimi i PIN-it Pa kompensim 

15 Ndryshimi i PIN-it në sportel 150 denarë 
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16 

Interesi aktiv i mbitërheqjes, 
interesi penal për mbitërheqjen 
mbi gjendjen e lejuar të 
llogarisë, interesi pasiv 

Në përputhje me vendimin për normat e interesit 

17 
Tarifa vjetore e anëtarësimit për 
kartë (bazë/shtesë) 

Vitin e parë pa kompensim *Çdo vit tjetër 100 
denarë 

II Visa Platinum   

1 
Tarifa e prodhimit të kartave 
bazë 

700 denarë 

2 
Tarifa e prodhimit të kartave 
shtesë 

700 denarë 

3 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë 

200 denarë 

4 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë para skadimit të 
afatit (e dëmtuar/humbur) 

300 denarë 

5 
Tarifa për prodhimin urgjent të 
kartës 

800 denarë 

6 Tarifa për ankesë të pabazuar 800 denarë 

7 
Tarifa vjetore e anëtarësimit të 
kartës bazë 

Vitin e parë pa kompensim *Çdo vit tjetër 700 
denarë 

8 
Tarifa vjetore e anëtarësimit të 
kartës shtesë 

Vitin e parë pa kompensim *Çdo vit tjetër 700 
denarë 

9 
Raport i llogarisë në 
bankomatët e Halkbank 

Pa kompensim 

10 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e Halkbank 

Pa kompensim 

11 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e bankave të tjera 
në RM 

3% min. 200 denarë 

12 
Tërheqje parash në 
bankomatët e tjerë jashtë 
vendit 

Pa kompensim 

13 
Tërheqja e parave në sportelet 
e Halkbank 

Në përputhje me tarifën e përgjithshme 

14 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankave të tjera 

3% min. 200 denarë 

15 
Bllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

Pa kompensim 

16 
Çbllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

200 denarë 

17 Konfigurimi i PIN-it Pa kompensim 

18 Ndryshimi i PIN-it në sportel 150 denarë 

19 

Interesi aktiv i mbitërheqjes, 
interesi penal për mbitërheqjen 
mbi gjendjen e lejuar të 
llogarisë, interesi pasiv 

Në përputhje me vendimin për normat e interesit 

III Mastercard Debit Contactless   

1 

Tarifa e prodhimit të kartave 
bazë për marrësit e 
pagës/pensionit në Halkbank 
AD Skopje 

Pa kompensim 

2 

Tarifa e prodhimit të kartave 
bazë për jomarrësit e 
pagës/pensionit në Halkbank 
AD Skopje 

300 denarë 
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3 
Tarifa e prodhimit të kartave 
shtesë 

200 denarë 

4 
Tarifa për rilëshimin e kartës 
bazë/shtesë 

100 denarë 

5 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë para skadimit të 
afatit (e dëmtuar/humbur) 

300 denarë 

6 
Tarifa për prodhimin urgjent të 
kartës 

800 denarë 

7 Tarifa për ankesë të pabazuar 800 denarë 

8 

Tarifa vjetore e anëtarësimit të 
kartës Mastercard Debit 
Contactless për marrësit e 
pagës/pensionit në Halkbank 
AD Skopje 

Vitin e parë pa kompensim                                                                   
*Çdo vit tjetër 200 denarë për kartë (bazë/shtesë 
pavarësisht xhiros ) 

9 

Tarifa vjetore e anëtarësimit të 
kartës Mastercard Debit 
Contactless për jomarrësit e 
pagës/pensionit në Halkbank 
AD Skopje 

Vitin e parë pa kompensim *Çdo vit tjetër 300 
denarë  

10 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankës Në përputhje me tarifën e përgjithshme  

11 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankave të tjera 

3% min.200 denarë 

12 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e Halkbank AD 
Skopje 

Pa kompensim 

13 

Tërheqja e parave në 
bankomatët e bankave të tjera 
në Republikën e Maqedonisë  
për marrësit e pagës/pensionit 
në Halkbank AD Skopje  

Pa kompensim 

14 

Tërheqja e parave në 
bankomatët e bankave të tjera 
në Republikën e Maqedonisë 
për jomarrësit e 
pagës/pensionit në Halkbank 
AD Skopje 

3% min. 200 denarë 

15 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e bankave të tjera 
jashtë vendit 

3% min. 200 denarë 

16 
Raport i llogarisë në 
bankomatët e Halkbank AD 
Skopje 

Pa kompensim 

17 
Bllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

Pa kompensim 

18 
Çbllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

200 denarë 

19 Konfigurimi i PIN-it Pa kompensim 

20 Ndryshimi i PIN-it në sportel 150 denarë 

21 

Interesi aktiv i mbitërheqjes, 
interesi penal për mbitërheqjen 
mbi gjendjen e lejuar të 
llogarisë, interesi pasiv 

Në përputhje me vendimin për normat e interesit 

  
Kartat e kreditit të personave 
fizikë  
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IV 
Visa Classic Credit, 
Mastercard Standard 
Mastercard Contactless 

  

1 
Tarifa e prodhimit të kartave 
bazë 

200 denarë 

2 
Tarifa e prodhimit të kartave 
shtesë 

200 denarë 

3 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë 

200 denarë 

4 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë para skadimit të 
afatit (e dëmtuar/humbur) 

300 denarë 

5 
Tarifa për prodhimin urgjent të 
kartës 

800 denarë 

6 Tarifa për ankesë të pabazuar 800 denarë 

7 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e Halkbank 

3 % min. 200 denarë 

8 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e bankave të tjera 

3,5% min. 250 denarë 

9 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankës 

3,5% min. 250 denarë 

10 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankave të tjera 

3,5% min. 250 denarë 

11 
Tarifa vjetore e anëtarësimit të 
kartës bazë 

Vitin e parë falas* Çdo vit tjetër 1.200 denarë ose 
sipas tarifës së anëtarësimit të shkallëzuar dhe 
qarkullimit vjetor  

12 
Tarifa vjetore e anëtarësimit të 
kartës shtesë 

Vitin e parë falas *Çdo vit tjetër 900 denarë  

13 
Anëtarësimi i shkallëzuar për 
kartën bazë  

  

13.1 
Për qarkullim vjetor prej së 
paku 150.000 denarë 

Pa anëtarësim 

14 Tarifa për lëshimin e një fature Pa kompensim 

15 Tarifa për paralajmërim 300 denarë 

16 
Bllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

Pa kompensim 

17 
Çbllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

200 denarë 

18 Ndryshimi i limitit kreditor 300 denarë 

19 Konfigurimi i PIN-it Pa kompensim 

20 Ndryshimi i PIN-it në sportel 150 denarë 

21 Shuma e limitit kreditor Bazuar në politikën kreditore 

22 
Lëshimi i një vërtetimi për kartë 
krediti 

300 denarë 

V Visa PayWave Credit   

1 
Tarifa e prodhimit të kartave 
bazë 

200 denarë 

2 
Tarifa e prodhimit të kartave 
shtesë 

200 denarë 

3 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë 

200 denarë 

4 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë para skadimit të 
afatit (e dëmtuar/humbur) 

300 denarë 

5 
Tarifa për prodhimin urgjent të 
kartës 

800 denarë 
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6 Tarifa për ankesë të pabazuar 800 denarë 

7 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e Halkbank 

3 % min. 200 denarë 

8 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e bankave të tjera 

3,5% min. 250 denarë  

9 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankës 

3,5% min. 250 denarë 

10 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankave të tjera 

3,5% min. 250 denarë 

11 
Tarifa vjetore e anëtarësimit të 
kartës bazë 

Vitin e parë falas* Çdo vit tjetër 1.200 denarë ose 
sipas tarifës së anëtarësimit të shkallëzuar dhe 
qarkullimit vjetor  

12 
Tarifa vjetore e anëtarësimit të 
kartës shtesë 

Vitin e parë falas *Çdo vit tjetër 900 denarë  

13 
Anëtarësimi i shkallëzuar për 
kartën bazë  

  

13.1 
Për qarkullim vjetor prej së 
paku 150.000 denarë 

Pa anëtarësim 

14 Tarifa për lëshimin e një fature Pa kompensim 

15 Tarifa për paralajmërim 300 denarë 

16 
Bllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

Pa kompensim 

17 
Çbllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

200 denarë 

18 Ndryshimi i limitit kreditor 300 denarë 

19 Konfigurimi i PIN-it Pa kompensim 

20 Ndryshimi i PIN-it në sportel 150 denarë 

21 Shuma e limitit kreditor Bazuar në politikën kreditore 

22 
Lëshimi i një vërtetimi për kartë 
krediti 

300 denarë 

VI  Visa Gold   

1 
Tarifa e prodhimit të kartave 
bazë 

200 denarë 

2 
Tarifa e prodhimit të kartave 
shtesë 

200 denarë 

3 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë 

200 denarë 

4 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë para skadimit të 
afatit (e dëmtuar/humbur) 

300 denarë 

5 
Tarifa për prodhimin urgjent të 
kartës 

800 denarë 

6 Tarifa për ankesë të pabazuar 800 denarë 

7 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e Halkbank 

20 denarë 

8 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e bankave të tjera 

3,5% min. 250 denarë 

9 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankës 

3,5% min. 250 denarë 

10 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankave të tjera 

3,5% min. 250 denarë 

11 
Tarifa vjetore e anëtarësimit të 
kartës bazë 

Vitin e parë 1.500 denarë *Çdo vit tjetër sipas 
tarifës së anëtarësimit të shkallëzuar dhe qarkullimit 
vjetor 

12 
Tarifa vjetore e anëtarësimit të 
kartës shtesë 

1.200 denarë 
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13 
Anëtarësimi i shkallëzuar për 
kartën bazë 

  

13.1 
Për qarkullim vjetor prej së 
paku 300.000 denarë 

Pa anëtarësim 

14 Tarifa për lëshimin e një fature Pa kompensim 

15 Tarifa për paralajmërim 300 denarë 

16 
Bllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

Pa kompensim 

17 
Çbllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

200 denarë 

18 Ndryshimi i limitit kreditor 300 denarë 

19 Konfigurimi i PIN-it Pa kompensim 

20 Ndryshimi i PIN-it në sportel 150 denarë 

21 Shuma e limitit kreditor Bazuar në politikën kreditore 

22 
Lëshimi i një vërtetimi për kartë 
krediti 

300 denarë 

VII  Mastercard World    

1 
Tarifa e prodhimit të kartave 
bazë 

200 denarë 

2 
Tarifa e prodhimit të kartave 
shtesë 

200 denarë 

3 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë 

200 denarë 

4 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë para skadimit të 
afatit (e dëmtuar/humbur) 

300 denarë 

5 
Tarifa për prodhimin urgjent të 
kartës 

800 denarë 

6 Tarifa për ankesë të pabazuar 800 denarë 

7 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e Halkbank 

3 % min. 200 denarë 

8 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e bankave të tjera 

3,5% min. 250 denarë 

9 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankës 

3,5% min. 250 denarë 

10 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankave të tjera 

3,5% min. 250 denarë 

11 
Tarifa vjetore e anëtarësimit të 
kartës bazë 

4.000 denarë 

12 
Tarifa vjetore e anëtarësimit të 
kartës shtesë 

4.000 denarë 

13 Tarifa për lëshimin e një fature Pa kompensim 

14 Tarifa për paralajmërim 300 denarë 

15 
Bllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

Pa kompensim 

16 
Çbllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

200 denarë 

17 Ndryshimi i limitit kreditor 300 denarë 

18 Konfigurimi i PIN-it Pa kompensim 

19 Ndryshimi i PIN-it në sportel 150 denarë 

20 Shuma e limitit kreditor Bazuar në politikën kreditore 

21 
Lëshimi i një vërtetimi për kartë 
krediti 

300 denarë 
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Karta biznesi për persona 
juridikë 

  

  
Karta debiti për persona 
juridikë 

  

VIII Visa Business Debit   

1 
Tarifa e prodhimit të kartave 
bazë 

200 denarë 

2 
Tarifa e prodhimit të kartave 
shtesë 

200 denarë 

3 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë 

200 denarë 

4 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë para skadimit të 
afatit (e dëmtuar/humbur) 

300 denarë 

5 
Tarifa për prodhimin urgjent të 
kartës 

800 denarë 

6 Tarifa për ankesë të pabazuar 800 denarë 

7 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e Halkbank 

0,2% ose min.70 denarë 

8 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e bankave të tjera 

2% ose min.200 denarë 

9 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankës Në përputhje me tarifën e përgjithshme  

10 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankave të tjera 

2% ose min.200 denarë 

11 
Tarifa vjetore e anëtarësimit të 
kartës bazë 

Vitin e parë pa kompensim *Çdo vit tjetër 600 
denarë 

12 
Tarifa vjetore e anëtarësimit të 
kartës shtesë 

Vitin e parë pa kompensim *Çdo vit tjetër 200 
denarë 

13 
Për qarkullim vjetor për kartë 
prej së paku 600.000 denarë 

Pa kompensim 

14 
Bllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

Pa kompensim 

15 
Çbllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

200 denarë 

16 Konfigurimi i PIN-it Pa kompensim 

17 Ndryshimi i PIN-it në sportel 150 denarë 

IX Mastercard Business Debit   

1 
Tarifa e prodhimit të kartave 
bazë 

200 denarë 

2 
Tarifa e prodhimit të kartave 
shtesë 

200 denarë 

3 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë 

200 denarë 

4 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë para skadimit të 
afatit (e dëmtuar/humbur) 

300 denarë 

5 
Tarifa për prodhimin urgjent të 
kartës 

800 denarë 

6 Tarifa për ankesë të pabazuar 800 denarë 

7 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e Halkbank 

0,2% ose min.70 denarë 

8 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e bankave të tjera 

2% ose min.200 denarë 

9 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankës Në përputhje me tarifën e përgjithshme 



19 

Tarifa e kompensimeve dhe shërbimeve të Halkbank AD Skopje 01.01.2023 

10 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankave të tjera 

2% ose min.200 denarë 

11 
Tarifa vjetore e anëtarësimit të 
kartës bazë 

Vitin e parë pa kompensim *Çdo vit tjetër 600 
denarë 

12 
Tarifa vjetore e anëtarësimit të 
kartës shtesë 

Vitin e parë pa kompensim *Çdo vit tjetër 200 
denarë 

13 
Për qarkullim vjetor për kartë 
prej së paku 600.000 denarë 

Pa kompensim 

14 
Bllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

Pa kompensim 

15 
Çbllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

200 denarë 

16 Konfigurimi i PIN-it Pa kompensim 

17 Ndryshimi i PIN-it në sportel 150 denarë 

  
Kartat e kreditit për persona 
juridikë 

  

X 
Karta krediti revolving Visa 
Business Credit 

  

1 
Tarifa e prodhimit të kartave 
bazë 

200 denarë 

2 
Tarifa e prodhimit të kartave 
shtesë 

200 denarë 

3 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë 

200 denarë 

4 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë para skadimit të 
afatit (e dëmtuar/humbur) 

300 denarë 

5 
Tarifa për prodhimin urgjent të 
kartës 

800 denarë 

6 Tarifa për ankesë të pabazuar 800 denarë 

7 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e Halkbank 

3% ose min.200 denarë 

8 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e bankave të tjera 

3,5% ose min.250 denarë 

9 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankës 

3,5% ose min.250 denarë 

10 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankave të tjera 

3,5% ose min.250 denarë 

11 
Tarifa vjetore e anëtarësimit të 
kartës bazë 

1.200 denarë *kompensim mujor prej 100 denarë 

12 
Tarifa vjetore e anëtarësimit të 
kartës shtesë 

600 denarë *kompensim mujor prej 50 denarë 

13 Tarifa për lëshimin e një fature Pa kompensim 

14 Tarifa për paralajmërim  100 denarë 

15 
Bllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

Pa kompensim 

16 
Çbllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

200 denarë 

17 Konfigurimi i PIN-it Pa kompensim 

18 Ndryshimi i PIN-it në sportel 150 denarë 

19 Shuma e limitit kreditor Bazuar në politikën kreditore 

20 
Lëshimi i një vërtetimi për kartë 
krediti  

300 denarë 

21 Ndryshimi i limitit kreditor 300 denarë 
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XI 
Karta krediti revolving Master 
Business Credit 

  

1 
Tarifa e prodhimit të kartave 
bazë 

200 denarë 

2 
Tarifa e prodhimit të kartave 
shtesë 

200 denarë 

3 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë 

200 denarë 

4 
Tarifa për Rilëshimin e Kartës 
Bazë/Shtesë para skadimit të 
afatit (e dëmtuar/humbur) 

300 denarë 

5 
Tarifa për prodhimin urgjent të 
kartës 

800 denarë  

6 Tarifa për ankesë të pabazuar 800 denarë  

7 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e Halkbank 

3% ose min.200 denarë 

8 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e bankave të tjera 

3,5% ose min.250 denarë 

9 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankës 

3,5% ose min.250 denarë 

10 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankave të tjera 

3,5% ose min.250 denarë 

11 
Tarifa vjetore e anëtarësimit për 
kartë 

1.500 denarë *kompensim mujor prej 125 denarë 

12 Tarifa për lëshimin e një fature Pa kompensim 

13 Tarifa për paralajmërim  100 denarë 

14 
Bllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

Pa kompensim 

15 
Çbllokimi i kartës me kërkesë të 
klientit nëpërmjet Help 24, 
email ose me shkrim 

200 denarë 

16 Konfigurimi i PIN-it Pa kompensim 

17 Ndryshimi i PIN-it në sportel 150 denarë 

18 Shuma e limitit kreditor Bazuar në politikën kreditore 

19 
Lëshimi i një vërtetimi për kartë 
krediti  

300 denarë 

20 Ndryshimi i limitit kreditor 300 denarë 

XII Karta krediti lokale   

1 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e Halkbank 

pa mundësi të tillë 

2 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankës 

pa mundësi të tillë 

3 
Tërheqja e parave në 
bankomatët e bankave të tjera 

pa mundësi të tillë 

4 
Tërheqja e parave në sportelet 
e bankave të tjera 

pa mundësi të tillë 

5 
Tarifa vjetore e anëtarësimit të 
llogarisë bazë 

varësisht xhiros në llogari 

6 
Tarifa vjetore e anëtarësimit për 
kartë 

1.200 den.   në vit 

7 
Zëvendësimi i një karte të 
shkatërruar (rilëshimi i kartës 
dhe pinit) 

300 denarë/vit 

8 Rilëshimi i PIN-it Pa kompensim 

9 
Tarifa për prodhimin urgjent të 
kartës 

600  denarë 

10 Tarifa për lëshimin e një fature Pa kompensim 
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11 Bllokimi i kartës Pa kompensim 

12 Çbllokimi i kartës 60 denarë 

13 Tarifa për ankesë të pabazuar 600  denarë 

14 Tarifa për paralajmërim 100  denarë 

15 Kompensimi  
10 denarë për transaksioni individual, shpenzimet 
barrë e tregtarit 

16 Kompensimi për distributorin pa komision deri më 31.12.2016 

17 Mënyra e shlyerjes 
Minimum 25% nga shuma e shpenzuar në muajin 
aktual paguhet deri në datën 10 të muajit të 
ardhshëm. 

XIII 
Komisionet e terminaleve 
POS 

  

1 
Komisioni i llogaritur si 
përqindje e shumës së 
transaksionit 

0 % deri 2% 

2 
Tarifa për futjen e një terminali 
POS 

Pa kompensim 

3 

Komisioni për mirëmbajtjen e 
terminaleve POS nga Halkbank 
(nëse tregtari është përgjegjës 
për pikën 3.1, ai nuk do të jetë 
përgjegjës për pikën 3.2) 

  

 3.1.  

Komisioni për mirëmbajtjen e 
POS terminaleve me qarkullim 
mujor më të vogël ose të 
barabartë me 30.000 denarë 

600 denarë në muaj për një terminal POS 

 3.2.  
Tarifa e mirëmbajtjes së 
tregtarit me terminale POS 

 1 - 5 POS terminale -150 denarë në muaj (për 
tregtar);                                                                        
mbi 5 POS terminale- 300 denarë në muaj (për 
tregtar); 

XIV 
Komisioni për terminalin 
virtual POS 

  

1 
Komisioni i llogaritur si 
përqindje e shumës së 
transaksionit 

1,5 % deri 6% 

2 
Tarifa për futjen e një terminali 
POS virtual 

Pa kompensim 

3 
Tarifa mujore e mirëmbajtjes 
për një terminal virtual POS 

1.000 denarë 

4 
Depozitë garancie për 
mirëmbajtjen e një terminali 
virtual POS 

12.000 denarë 

XV 

Njoftim SMS për 
transaksionet e bëra me karta 
të lëshuara nga Halkbank AD 
Skopje 

  

1 
Njoftim SMS për transaksionet 
e bëra me karta të lëshuara 
nga Halkbank AD Skopje 

35 denarë 
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II. Operacionet e pagesave në vend 

A. Hapja, menaxhimi dhe mbyllja e llogarive të transaksionit dhe punëve të tjera në operacionet e 
pagesave për personat juridikë 

Numri i 
artikullit 
tarifor 

Lloji i shërbimeve  
Norma e artikullit 

tarifor 

1 Hapja dhe mbyllja e llogarive të transaksionit (vetëm në degët/ekspoziturat e bankës) 

  

Hapja e llogarisë së transaksionit Pa kompensim 

Hapja urgjente e llogarisë së transaksionit  500 denarë 

Mbyllja e llogarisë së transaksionit 0 denarë 

Hapja dhe mbyllja e llogarive të hapura për qëllime humanitare Pa kompensim 

2 
Menaxhimi mujor i llogarisë sipas qarkullimit mujor të realizuar në borxh qarkullimi 
mujor përfshin të gjithë qarkullimin, pavarësisht nëse bëhet në sportel apo nëpërmjet 
bankingut elektronik * 

  me qarkullim borxhi 0 MKD Pa kompensim 
  me qarkullim borxhi deri 300.00 MKD 300 denarë 
  me qarkullim borxhi prej 300.001 MKD deri 500.000 MKD 400 denarë 
  me qarkullim borxhi prej 500.001 deri 1.000.000 MKD 700 denarë 
  me qarkullim borxhi mbi 1.000.000 MKD 1.000 denarë 

  këshillat shtëpiak dhe organizatat sindikale 100 denarë 

  Llogari të hapura për qëllime humanitare Pa kompensim 

3 Përgatitja dhe lëshimi i deklaratës/ekstraktit 

  

Përgatitja dhe lëshimi i deklaratës/ekstraktit në sportel 20 denarë 

Dorëzimi i deklaratës me email në fund të ditës Pa kompensim 

Rilëshimi i një deklarate (transkript) 
50 denarë për 

ekstrakt 

4 Punë të tjera në operacionet e pagesave 

  

Pranimi dhe përpunimi i: 
- vendimit përfundimtar 
- një urdhëri për pagesë të detyrueshme 
- urdhër pranimit 
- vendimit të organeve të tjera të autorizuara me ligj 

1.200 denarë 

Llogaritja e borxhit të mbetur për vendim 350 denarë 

Bllokimi dhe zhbllokimi i llogarisë me vendim 500 denarë 

Dorëzimi i një obligacioni/kambiali arkëtimi (tarifa e paguar nga 
kreditori që depoziton obligacionin) 

500 denarë 

Tërheqja e një obligacioni/kambiali me kërkesë të një kreditori (tarifa 
e paguar nga kreditori që dorëzon kambialin) 

500 denarë 

Lëshimi i një kopje të dokumenteve të mëposhtme: 
- vendim përfundimtar 
- një urdhër për pagesë të detyrueshme 
- urdhër pranimi/akceptues 
- vendim i organeve të tjera të autorizuara me ligj 
- një dokument nga skedari i klientit 
- kopje e urdhërpagesës 
- kopje të tjera të dokumenteve të lëshuara për klientin në lidhje me 
produktet/shërbimet e përdorura nga Banka 

350 denarë 

Përgatitja e listave të interesit 

100 denarë për listë 
interesi ( në çmim 

është përfshirë 18% 
TVSH) 

Përgatitja e një raporti periodik mbi lëvizjen e një llogarie në DAP Pa kompensim 

Përgatitja e kartës së lëvizjes së llogarisë me kërkesë të klientit (për 
një periudhë deri në 1 vit) 

500 denarë 
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Përgatitja e një raporti aftësie paguese/boniteti për 6 muajt e fundit 500 denarë 

Përgatitja e raporteve të tjera në lidhje me funksionimin e llogarisë së 
klientit  

1.000 denarë për 
raport 

Prodhimi i një karte identifikimi shtesë 100 denarë 

Dorëzimi i të dhënave për mbajtësin e llogarisë dhe numrin e 
llogarisë klientëve dhe të dhëna të tjera (me kërkesë të 
përmbaruesve dhe noterëve)   

- sipas kërkesës (për një llogari transaksioni) 

200 denarë (në çmim 

është përfshirë 18% 

TVSH) 

- për çdo të dhënë shtesë të përgatitur në formë letre, paguhet një 

tarifë shtesë sipas të dhënave në kërkesën e paraqitur 

10 denarë (në çmim 

është përfshirë 18% 

TVSH) 

- për çdo të dhënë shtesë të përgatitur në formë elektronike (CD, 

USB, file excel etj...) ka një tarifë shtesë sipas të dhënave të ofruara 

1 denar (në çmim 

është përfshirë 18% 

TVSH) 

 

II. Operacionet e pagesave në vend 

B. Operacionet e pagesave në vend përmes sportelit për persona juridikë 

   
Numri 
i 
artikull
it 
tarifor 

Lloji i shërbimeve Norma e artikullit tarifor 

1 Operacionet e pagesave me para të gatshme 

  

Pagesa me para të gatshme nga persona juridikë  

-deri në ora 13:00: Pa 
kompensim 

-pas orës 13:00: 0,06% të 
shumës, minimum 20 denarë 

Pagesa me para të gatshme nga persona juridikë të 
cilët përdorin shërbimin “Transport i dërgesave me 
vlerë”.  

Pa kompensim 

Kompensimi për përdoruesit e shërbimit “Transport i 
dërgesave me vlerë”. 

min. 250 denarë për pikë 
grumbullimi 

Pagesa e monedhave në një llogari transaksioni    

për shumën e monedhave deri në 5.000 denarë Pa kompensim 

për shumën e monedhave mbi 5.000 denarë 4,00% të shumës 

Arkëtim me para të gatshme nga persona juridikë  
0,35% të shumës, minimum 100 

denarë 

Arkëtim i parave të gatshme në një institucion 
financiar vendas  

me marrëveshje ose 0,10% të 
shumës 

Arkëtim me para të gatshme nga këmbimoret Pa kompensim 

Arkëtim i monedhave për persona juridikë 0,50% të shumës 

Arkëtim në monedha për bankat dhe institucionet 
financiare 

0,50% të shumës 

Zëvendësimi i aseteve efektive të dëmtuara (denarë 
dhe deviza) 

5% të shumës ose min. 50 MKD  
*komisioni për devizat ngarkohet 
në denarë sipas kursit mesatar 

të BPRMV 

2 Operacionet e pagesave pa para të gatshme 
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Transaksione të kryera përmes MIPS   

për urdhërpagesë për shumë deri në 4.999.999 
denarë 

300 denarë 

për urdhërpagesë për shumë të barabartë dhe mbi 
5.000.000 denarë 

0,009% të shumës 

urdhër përmbledhës PP 53 
80 denarë për transaksion 

individual 

Transaksione të kryera përmes KIBS   

për urdhërpagesë 45 denarë 

urdhër përmbledhës PP 53 
15 denarë për transaksion 

individual 

Pagesa interne   

për urdhërpagesë 30 denarë 

urdhër përmbledhës PP 53 
5 denarë për transaksion 

individual 

Transaksione me karta debiti të Biznesit Pa komision 

  

II. Operacionet e pagesave në vend 

C. Operacionet e pagesave në vend nëpërmjet bankingut elektronik dhe celular për persona 
juridikë 

   

Numri i 
artikullit 
tarifor 

Lloji i shërbimeve Norma e artikullit tarifor 

1 Operacionet e pagesave pa para të gatshme 

  

Transaksione të kryera përmes MIPS   

për urdhërpagesë për shumë deri në 4.999.999 denarë 100 denarë 

për urdhërpagesë për shumë të barabartë dhe mbi 
5.000.000 denarë 

 0,009% të shumës 

urdhër përmbledhës PP 53 
60 denarë për 

transaksion individual 

Transaksione të kryera përmes KIBS   

për urdhërpagesë 25 denarë 

urdhër përmbledhës PP 53 
12 denarë për 

transaksion individual 

Pagesa interne   

për urdhërpagesë 11 denarë 

urdhër përmbledhës PP 53 
3 denarë për transaksion 

individual 

2 
Kompensimet dhe komisionet për përdorimin e shërbimeve elektronike në 

operacionet e pagesave 

  

Një token USB (një përdorues) me një periudhë 
vlefshmërie prej 3 vjetësh 

2.000 denarë 

Lëshimi i një tokeni të ri USB (pas skadimit të periudhës së 
vlefshmërisë 3-vjeçare)  

2.000 denarë 

Token i ri USB për shkak të humbjes, çautorizimit, aksesit 
të paautorizuar, etj. 

2.000 denarë              *Pa 
kompensim për problem 

teknik me tokenin  

Lidhja e një tokeni të jashtëm 500 denarë 
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Mirëmbajtja mujore e e-banking (për kompani) 150 denarë 

Aktivizimi i njëhershëm i LIB 1.500 denarë 

LIB i ri për shkak të humbjes, përfundimit të autorizimeve, 
aksesit të paautorizuar, etj. 

1.500 denarë 

 

II. Operacionet e pagesave në vend 

Ç. Hapja, menaxhimi dhe mbyllja e llogarive të transaksionit dhe punëve të tjera në 
operacionet e pagesave për personat fizikë 

   
Numri i 
artikullit 
tarifor 

Lloji i shërbimeve 
Norma e artikullit 

tarifor 

1 
Hapja dhe mbyllja e llogarive të transaksionit (vetëm në 
degët/ekspoziturat e bankës) 

  

  

Hapja e llogarisë së transaksionit Pa kompensim 

Hapja urgjente e llogarisë së transaksionit  Pa kompensim 

Mbyllja e llogarisë së transaksionit Pa kompensim 

2 
Tarifa për mbajtjen e një llogarie transaksioni me qarkullim 
gjatë muajit: 

  

  

klientë të rregullt 30 denarë 

studentë Pa kompensim 

persona të mitur Pa kompensim 

3 Përgatitja dhe lëshimi i deklaratës/ekstraktit   

  
Përgatitja dhe lëshimi i deklaratës/ekstraktit në sportel Pa kompensim 

Rilëshimi i një deklarate/ekstrakti (transkript) 50 denarë 

4 Punë të tjera në operacionet e pagesave   

  

Pranimi dhe përpunimi i: 
- vendimit përfundimtar 
- një urdhëri për pagesë të detyrueshme 
- urdhër pranimit 
- vendimit të organeve të tjera të autorizuara me ligj 

900 denarë 

Llogaritja e borxhit të mbetur për vendim 350 denarë 

Bllokimi dhe zhbllokimi i llogarisë me vendim 400 denarë 

Lëshimi i një kopje të dokumenteve të mëposhtme: 
- vendim përfundimtar 
- një urdhër për pagesë të detyrueshme 
- urdhër pranimi/akceptues 
- vendim i organeve të tjera të autorizuara me ligj 
- një dokument nga skedari i klientit 
- kopje e urdhërpagesës 
- kopje të tjera të dokumenteve të lëshuara për klientin në lidhje 
me produktet/shërbimet e përdorura nga Banka 

350 denarë 

Përgatitja e listave të interesit 

100 denarë për listë 
interesi  

(në çmim është 
përfshirë 18% 

TVSH) 

Përgatitja e një raporti periodik mbi lëvizjen e një llogarie në DAP Pa kompensim 

Përgatitja e raporteve të tjera në lidhje me funksionimin e 
llogarisë së klientit 

500 denarë për 
raport 
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Dorëzimi i të dhënave për mbajtësin e llogarisë dhe numrin e 

llogarisë klientëve dhe të dhëna të tjera (me kërkesë të 

përmbaruesve dhe noterëve)   

- sipas kërkesës (për një llogari transaksioni) 

200 denarë (në 

çmim është 

përfshirë 18% 

TVSH) 

- për çdo të dhënë shtesë të përgatitur në formë letre, paguhet 

një tarifë shtesë sipas të dhënave në kërkesën e paraqitur 

10 denarë (në çmim 

është përfshirë 18% 

TVSH) 

- për çdo të dhënë shtesë të përgatitur në formë elektronike (CD, 

USB, file excel etj...) ka një tarifë shtesë sipas të dhënave të 

ofruara 

1 denar (në çmim 

është përfshirë 18% 

TVSH) 

5 
Dorëzimi dhe arkëtimi i pensioneve dhe të drejtave sociale 
në adresën e shtëpisë përmes AD Posta 

  

  

pension në shumë deri 5.000 denarë 70 denarë 

pension në shumë prej 5.001 deri 9.000 denarë 100 denarë 

pension në shumë prej 9.001 deri 15.000 denarë 130 denarë 

pension në shumë mbi 15.000 denarë 160 denarë 
 

II. Operacionet e pagesave në vend 

D. Operacionet e pagesave në vend përmes sportelit për persona fizikë 

   
Numri i 
artikullit 
tarifor 

Lloji i shërbimeve 
Norma e artikullit 

tarifor 

1 Operacionet e pagesave me para të gatshme 

  

Pagesa me para të gatshme nga personat fizikë në llogarinë e 
tyre të transaksionit 

Pa kompensim 

Pagesa e monedhave në një llogari transaksioni   

*për shumë monedhash deri 5.000,00 MKD Pa kompensim 

*për shumë monedhash mbi 5.000,00 MKD 1,00% të shumës  

Arkëtim me para të gatshme për persona fizikë nga një llogari 
transaksioni 

20 denarë për 
urdhërpagesë 

Zëvendësimi i aseteve efektive të dëmtuara (denarë dhe 
deviza) 

5,00% të shumës ose 
min. 50 MKD  

*komisioni për devizat 
ngarkohet në denarë 

sipas kursit mesatar të 
BPRMV 

Zëvendësimi ose marrja e kartëmonedhave të vjetra të 
frangës zvicerane (CHF) - seria e tetë 

3,00% të shumës  
*komisioni paguhet në 

denarë sipas kursit 
mesatar të BPRMV  

Zëvendësimi ose marrja e kartëmonedhave të dëmtuara të 
frangës zvicerane (CHF) - seria e tetë 

4,00% të shumës 
*komisioni paguhet në 

denarë sipas kursit 
mesatar të BPRMV  

1.1 
Operacionet e pagesave me para të gatshme (kalimtarë 
rasti) 

  

  Pagesa interne   
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Pagesat me para të gatshme në një llogari transaksioni në 
Halkbank  

40 denarë për 
urdhërpagesë 

Pagesat me para të gatshme në llogaritë e Halkbank AD  
20 denarë për 
urdhërpagesë 

Pagesa me para të gatshme në favor të personave juridikë 
me të cilët Banka ka lidhur marrëveshje për kryerjen e 
shërbimeve të pagesës së faturave  

me shpenzimet e 
personit juridik sipas 

kontratës 

Transaksione të kryera përmes KIBS   

Pagesat me para të gatshme në PP50 për institucionet 
buxhetore 

  

deri 1.000 denarë 
35 denarë për 
urdhërpagesë 

prej 1.001 deri 5.000 denarë 
45 denarë për 
urdhërpagesë 

prej 5.001 deri 15.000 denarë 
150 denarë për 
urdhërpagesë 

mbi 15.001 denarë 
225 denarë për 
urdhërpagesë 

Pagesat me para të gatshme në llogarinë e transaksionit në 
banka të tjera – PP10 

  

deri 5.000 denarë 
70 denarë për 
urdhërpagesë 

prej 5.001 deri 15.000 denarë 
150 denarë për 
urdhërpagesë 

mbi 15.001 denarë 
225 denarë për 
urdhërpagesë 

Transaksione të kryera përmes MIPS   

Pagesat me para të gatshme në PP50 për institucionet 
buxhetore 

350 denarë për 
urdhërpagesë 

Pagesat me para të gatshme në llogarinë e transaksionit në 
banka të tjera – PP10 

350 denarë për 
urdhërpagesë 

2 Operacionet e pagesave pa para të gatshme 

  

Transaksione të kryera përmes MIPS   

për urdhërpagesë për shumë deri në 4.999.999 denarë 200 denarë 

për urdhërpagesë për shumë të barabartë dhe mbi 5.000.000 
denarë 

0,009% të shumës 

urdhër përmbledhës PP53 
200 denarë për 

transaksion individual 

Transaksione të kryera përmes KIBS   

për urdhërpagesë 40 denarë 

urdhër përmbledhës PP53 
35 denarë për 

transaksion individual 

Pagesa interne   

në një llogari transaksioni të një personi fizik me 
urdhërpagesë 

20 denarë 

në një llogari transaksioni të një personi juridik me 
urdhërpagesë 

30 denarë 

urdhërpagesë në llogarinë e Halkbank AD Skopje 10 denarë 

urdhër përmbledhës PP53 
20 denarë për 

transaksion individual 
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II. Operacionet e pagesave në vend 

DH. Operacionet e pagesave në vend nëpërmjet bankingut elektronik dhe celular për 
persona fizikë 

   
Numri 

i 
artikul

lit 
tarifor 

Lloji i shërbimeve 
Norma e artikullit 

tarifor 

1 Operacionet e pagesave pa para të gatshme 

  

Transaksione të kryera përmes MIPS   

për urdhërpagesë për shumë deri në 4.999.999 denarë 100 denarë 

për urdhërpagesë për shumë të barabartë dhe mbi 5.000.000 
denarë 

0,009% të shumës 

urdhër përmbledhës PP 53 
100 denarë për 

transaksion individual 

Transaksione të kryera përmes KIBS   

për urdhërpagesë 15 denarë 

urdhër përmbledhës PP 53 
12 denarë për 

transaksion individual 

Pagesa interne   

për urdhërpagesë 5 denarë 

urdhër përmbledhës PP 53 5 denarë  

kostot e përgjithshme* Pa kompensim 

Pagesa të tjera interne (shërbimi smart send; shlyerja e borxhit 
dhe huave me kartë krediti; pagesa e transferimit të 
fondeve/pagesa e depozitave; pagesa smart cash; këmbimore, 
etj.) 

Pa kompensim 

2 
Kompensimet dhe komisionet për përdorimin e shërbimeve elektronike në 
operacionet e pagesave 

  

Tarifa e njëfishtë për tokenin LIB   

klientë të rregullt  200 denarë 

studentë (përdorues të “paketës studentore”) Pa kompensim 

Përdorues të Visa Platinum Pa kompensim 

Mirëmbajtja mujore   

klientë të rregullt  40 denarë 

studentë (përdorues të “paketës studentore”) Pa kompensim 

Përdorues të Visa Platinum Pa kompensim 

Gjenerimi i një tokeni të ri LIB në rast të humbjes, anulimit të 
autorizimeve, aksesit të paautorizuar, etj. për të gjithë klientët 

200 denarë 

* kostot e përgjithshme (pagesa e faturave sipas listës së brendshme të Bankës) 
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II. Operacionet e pagesave në vend 

E. Operacionet e pagesave në vend nëpërmjet AD POSTA për persona fizikë dhe juridikë 

   

Numri i artikullit 
tarifor 

Lloji i shërbimeve 
Norma e artikullit 

tarifor 

1. Persona fizikë   

1.1. 
Operacionet e pagesave me para të gatshme 
përmes AD POSTA (kalimtarë rasti) 

  

  

Pagesa interne 

Pagesat me para në gatshme për shpenzimet e 
përgjithshme në një llogari transaksioni në Halkbank 

35 denarë për 
urdhërpagesë 

Pagesat me para të gatshme në një llogari 
transaksioni në Halkbank – PP10 

  

deri 20.000 denarë 
35 denarë për 
urdhërpagesë 

prej 20.001 deri 60.000 denarë 
50 denarë për 
urdhërpagesë 

Transaksione të kryera përmes KIBS 

Pagesat me para të gatshme në PP50 për 
institucionet buxhetore 

  

deri 1.000 denarë 
35 denarë për 
urdhërpagesë 

prej 1.001 deri 5.000 denarë 
45 denarë për 
urdhërpagesë 

prej 5.001 deri 15.000 denarë 
150 denarë për 
urdhërpagesë 

mbi 15.000 denarë 
225 denarë për 
urdhërpagesë 

Pagesat me para të gatshme në një llogari 
transaksioni në banka të tjera – PP10 

  

deri 5.000 denarë 
70 denarë për 
urdhërpagesë 

prej 5.001 deri 15.000 denarë 
150 denarë për 
urdhërpagesë 

mbi 15.001 denarë 
225 denarë për 
urdhërpagesë 

Transaksione të kryera përmes MIPS 

Pagesat me para të gatshme në PP50 për 
institucionet buxhetore 

350 denarë për 
urdhërpagesë 

Pagesat me para të gatshme në një llogari 
transaksioni në banka të tjera – PP10 

350 denarë për 
urdhërpagesë 

1.2. 
Operacionet e pagesave me para të gatshme përmes AD POSTA (për 
klientë të HALKBANK AD Skopje) 

  

Pagesat me para të gatshme në llogarinë 
personale të transaksionit në Halkbank – PP10 

  

deri 20.000 denarë 
35 denarë për 
urdhërpagesë 

prej 20.001 deri 60.000 denarë 
50 denarë për 
urdhërpagesë 

Pagesat me para të gatshme nga llogaria e 
transaksionit në Halkbank – PP40 

  

deri 20.000 denarë 
20 denarë për 
urdhërpagesë 

prej 20.0001 deri 40.000 denarë 
30 denarë për 
urdhërpagesë 
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mbi 40.001 denarë 
50 denarë për 
urdhërpagesë 

1.3. Operacionet e pagesave pa para të gatshme përmes AD POSTA 

  

Pagesa interne 

në një llogari transaksioni në Halkbank të një 
personi fizik dhe juridik 

30 denarë për 
urdhërpagesë 

në llogarinë e Halkbank AD Skopje 
20 denarë për 
urdhërpagesë 

urdhër përmbledhës PP53 
20 denarë për 

transaksion individual 

Transaksione të kryera përmes KIBS 

deri 15.000 denarë 
50 denarë për 
urdhërpagesë 

për shumë të barabartë dhe mbi 15.000 denarë 
80 denarë për 
urdhërpagesë 

urdhër përmbledhës PP53 
50 denarë për 

transaksion individual 

Transaksione të kryera përmes MIPS 

për urdhërpagesë 300 denarë 

urdhër përmbledhës PP53 
300 denarë për 

transaksion individual 

2. Persona juridikë 

2.1. Operacionet e pagesave me para të gatshme përmes AD POSTA 

  
Pagesa me para të gatshme të qarkullimit ditor në 
një llogari transaksioni të personave juridikë në 
Halkbank 

0,2% të shumës, 
minimum 20 denarë 

  
Arkëtim me para të gatshme nga llogaria e 
transaksionit e personave juridikë në Halkbank 

0,45% të shumës, 
minimum 100 denarë 

2.2. Operacionet e pagesave pa para të gatshme përmes AD POSTA 

  

Pagesa interne 

për urdhërpagesë 30 denarë  

urdhër përmbledhës PP53 
5 denarë për 

transaksion individual 

Transaksione të kryera përmes KIBS 

për urdhërpagesë 80 denarë  

urdhër përmbledhës PP53  
30 denarë për 

transaksion individual 

Transaksione të kryera përmes MIPS 

për urdhërpagesë 300 denarë  

urdhër përmbledhës PP53  
300 denarë për 

transaksion individual 

 

III Operacionet e pagesave jashtë vendit 

A.1. Hapja, menaxhimi, mbyllja e llogarive në devizore, transaksionet e pagesave jashtë 
vendit (dërgesat/hyrjet), pagesa/arkëtime të efektivit dhe punë të tjera në operacionet e 

pagesave jashtë vendit për persona juridikë rezidentë 

Numri i 
artikullit 
tarifor 

Lloji i shërbimeve Norma e artikullit tarifor 

1 
Hapja e një llogarie devizore (vetëm në 
degët/ekspoziturat e bankës) 

Pa kompensim 
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2 
Menaxhimi i llogarisë devizoren (në baza 
mujore për llogari), pavarësisht nëse 
llogaria ka pasur lëvizje gjatë muajit 

150,00 MKD 

3 Mbyllja e llogarisë devizore 0 MKD 
4 Tarifat e remitancave    

4.1 Remitancat jashtë vendit   

  

me deviza të blera në tregun valutor 
0,25% të shumës, min. 600,00 MKD 

* 

nga flukset hyrëse personale të devizave 
0,15% të shumës, min. 600,00 MKD 

* 

për pagesa inkaso/çeqe nostro 
0,25% të shumës, min. 600,00 MKD 

* 

4.2 
Remitancat në valutë për jorezidentët në 
vend dhe rezidentët për prodhim lon   

  

në bankë 
 0,1% të shumës, min. 600,00 MKD 

* 

në banka të tjera të vendit 0,2% të shumës, min. 800,00 MKD * 

4.3 Remitancat për jorezidentët në vend në denarë 

  

në bankë 250,00 MKD 

në banka të tjera të vendit 600,00 MKD 

4.4 
Transferimi i fondeve vetanake në një bankë 
tjetër vendase 

0,1% të shumës, min. 600,00 MKD *  

4.5 

Remitancat e dërguara për klientët e 
Halkbank Turqisë dhe Halkbank Serbisë 

0,05% të shumës, min. 100,00 MKD 
* 

5 Tarifat/shpenzimet për remitanca 

5.1 Shpenzimet për Swift 350,00 MKD 

5.2 

Kompensimi për remitancat MT103 të 
dërguara direkt në një bankë 
korrespondente (me MT202cov) 

400,00 MKD 

5.3 
Ndryshimi i udhëzimeve/kthimi i 
remitancave 

800,00 MKD + kosto reale 

5.4 

Komision shtesë për remitancat jashtë 
shtetit për persona juridikë rezidentë (të 
dala) me valutë pagese T+0 

600,00 MKD 

5.5 

Komision shtesë për remitancat jashtë 
vendit për persona juridikë rezidentë (të 
dala) me valutë pagese T+0 drejt Halkbank 
Turqisë dhe Halkbank Serbisë 

Pa kompensim 

5.6 
Tarifa e remitancave me kosto “OUR” (do të aplikohet për të gjitha bankat 
pavarësisht nga vendi i pagesës) për persona juridikë dhe fizikë 

  

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR 
deri në 12,500 euro 

20 EUR 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR 
prej 12.501 deri 50.000 EUR 

35 EUR 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR 
mbi 50.000 EUR 

60 EUR 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR 
deri 12.500 USD 

20 USD 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR 
prej 12.501 deri 50.000 USD 

35 USD 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR 
mbi 50.000 USD 

60 USD 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR 
deri 12.500 CHF 

20 CHF 
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Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR 
prej 12.501 deri 50.000 CHF 

35 CHF 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR 
mbi 50.000 CHF 

60 CHF 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR 
deri 12.500 GBP 

20 GBP 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR 
prej 12.501 deri 50.000 GBP 

35 GBP 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR 
mbi 50.000 GBP 

60 GBP 

Shpenzimet OUR për pagesën me remitancë të 
një klienti në Serbi i cili ka një llogari në 
Halkbank Serbi 

Pa kompensim 

Shpenzimet OUR për pagesën me remitancë të 
një klienti në Turqi i cili ka një llogari në 
Halkbank Turqi 

Pa kompensim 

Shpenzimet OUR për pagesën me remitancë 
drejt një klienti në Turqi 

25 EUR 

Për të gjitha valutat e tjera 
kostot llogariten sipas listës së 

tarifave të bankave të huaja 

6 Komisione për të hyrat    

6.1 
Të hyra nga jashtë vendit 

0,09% të shumës, min. 500,00 MKD 
* 

6.2 Të hyra nga jorezidentët në vend në valutë të huaj 

  

në bankë 
0,07% të shumës, min. 500,00 MKD 

* 

nga banka të tjera të vendit 
0,09% të shumës, min. 1.100,00 

MKD * 

6.3 
Të hyra nga klientët e Halkbank Turqisë dhe 
Halkbank Serbisë 

Pa kompensim 

6.4 
Të hyra nga një bankë tjetër vendase 
(transferim i valutave personale) 

Pa kompensim 

6.5 
të hyra nga jorezidentët në MKD (Pagesa 
interne ose nga banka të tjera vendase) 

Pa kompensim 

7 Pagesa e efektivit për personat juridikë   

7.1 

pagesa e efektivave të personave juridikë në 
përputhje me rregulloret e vlefshme, pagesa e 
jorezidentëve dhe kthimi i fondeve të tërhequra 
më parë nga një rezident 

0,4% të shumës, min. 500,00 MKD * 

7.2 pagesa e efektivës nga bankat e huaja 0,1% të shumës, min. 500,00 MKD * 

7.3 pagesa e efektivës nga bankat e vendit 0,7% të shumës, min. 500,00 MKD * 

7.4 
pagesa e efektivës nga këmbimoret e 
autorizuara 

Pa komision 

8 Arkëtimi në efektivë   

8.1 
arkëtimi i efektivës për udhëtim pune jashtë 
vendit dhe shpenzimet operative 

0,5% të shumës, min. 800,00 MKD * 

8.2 
arkëtimi i parave të huaja efektive për 
këmbimoret e autorizuara 

0,2% të shumës, min. 800,00 MKD * 

8.3 
pagesa e efektivës nga një llogari bankare 
vendase 

0,7% të shumës, min. 500,00 MKD * 

9 
Përgatitja dhe lëshimi i deklaratës/ekstraktit 
devizor 

  

  
në sportel 60,00 MKD 

 me email  Pa kompensim 
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10 Shpenzimet për printim shtesë ose lëshim të një dokumenti: 

  

- transkript i ekstraktit devizor 
  - transkript i formularëve 743,746,1450 
  - transkript i SWIFT- MT103 
  - një dokument nga skedari i klientit 
  - dokumente të tjera 

350,00 MKD për faqe  

11 
Tarifa për përgatitjen e një karte për lëvizjen 
e një llogarie devizore 

Pa kompensim 

12 
Gjenerimi i deklaratës/ekstraktit devizore 
MT940 të dërguar përmes SWIFT 

200,00 MKD për ekstrakt 

13 
Tarifa për të hyrat me shpenzime “OUR” që 
kërkohet nga një bankë e huaj 

0,15% të shumës, min. 10 EUR ose 
kundërvlera në një valutë tjetër, 
shuma maksimale 100 euro ose 

kundërvlera në një valutë tjetër ** 

14 
Komision për të hyra në Halkbank për një 
klient në një bankë tjetër vendase 

1%, së paku 500,00 MKD ** 

15 
Kthimi i fondeve për të hyra gabimisht të 
destinuara nga jashtë ose për shkak të një 
procedure të brendshme të bankës 

10 EUR ** 

   
* Shuma maksimale e komisionit përcaktohet me vendim të Bordit Drejtues për një klient individual 
Komisionet e shprehura në valutë të huaj mund të ngarkohen edhe në denarë sipas kursit mesatar 
të BPRMV në ditën e tarifimit 

 
 

III Operacionet e pagesave jashtë vendit 

A.2. Hapja, menaxhimi, mbyllja e llogarive në devizore, transaksionet e pagesave jashtë 
vendit (dërgesat/hyrjet), pagesa/arkëtime të efektivit dhe punë të tjera në operacionet e 

pagesave jashtë vendit për persona juridikë jorezidentë 

Numri 
i 
artikul
lit 
tarifor 

Lloji i shërbimeve Norma e artikullit tarifor 

1 Hapja e një llogarie devizore (vetëm në degët/ekspoziturat e bankës) 

  

Analiza e dokumenteve të identifikimit të klientit të 
personit juridik jorezident (pavarësisht nëse llogaria do 
të hapet apo jo) 

25 EUR 

Hapja e një llogarie devizore për një jorezident Pa kompensim 

2 Menaxhimi i llogarisë devizore   

  Për një klient të Halkbank jorezident (në baza mujore për 
llogari), pavarësisht nëse llogaria kishte lëvizje gjatë muajit 

 Pa kompensim 
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Për një klient në HB me status partie: 
- 1 Parti e hapur devizore* 
*E vlefshme vetëm për: Llogaritë devizore të pa përditësuara 
për më shumë se dy vjet 
- 8 Parti e likuiduar 
- 16 Llogari të kufizuara rezidentë P.L BPRM-Regjistrimi i pa 
rinovuar 
- 17 Llogari të kufizuara jorezidentë P.L BPRM-Regjistrimi i 
pa rinovuar 
 
Për një klient në HB me lloj partie: 
- 700 Partia e bankës 
- 704 Furnizues jashtë vendit 
- 705 Persona fizikë vendas 
- 706 Persona fizikë të huaj 
- 707 Jorezidentë – shtet 
- 712 Institucione shtetërore 
- 721 Bankat vendase 
- 731 Bankat e huaja 
- 732 Jorezidentë, organizata të tjera financiare 

Pa kompensim 

3 Mbyllja e llogarisë devizore 20 EUR 

4 
Aktivizimi i llogarisë së bllokuar të një personi juridik 
jorezident 10 EUR 

5 Tarifat e remitancave    

5.1 Remitancat jashtë vendit   

  

me deviza të blera në tregun valutor 
0,25% të shumës, min. 

10 EUR * 

nga flukset hyrëse personale të devizave 
0,15% të shumës, min. 

10 EUR * 

5.2 Remitancat në valutë të huaj për rezidentët në vend   

  

në bankë 
 0,1% të shumës, min. 10 

EUR * 

në banka të tjera të vendit 
0,2% të shumës, min.13 

EUR * 

5.3 Remitencat për rezidentët në vend në denarë   

  

në bankë 

Sipas tarifës për 
operacionet e pagesave 
pa para të gatshme në 

vend në sportel për 
personat juridikë (II.B.2) në banka të tjera të vendit 

5.4 Transfertë ndërmjet llogarive jorezidente në valutë të huaj 

  

në bankë 
 0,1% të shumës, min. 5 

EUR * 

në banka të tjera të vendit 
0,2% të shumës, min.10 

EUR * 

5.5 Transfertë ndërmjet llogarive jorezidente në denarë   

  

në bankë 

Sipas tarifës për 
operacionet e pagesave 
pa para të gatshme në 

vend në sportel për 
personat juridikë (II.B.2) 

në banka të tjera të vendit 

5.6 
Transferimi i fondeve vetanake në një bankë tjetër 
vendase 

0,1% të shumës, min. 10 
EUR * 

5.7 
Remitancat e dërguara për klientët e Halkbank Turqisë 
dhe Halkbank Serbisë 

0,05% të shumës, min. 2 
EUR * 

6 Tarifat/shpenzimet për remitancat   

6.1 Shpenzimet për Swift 6 EUR 
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6.2 

Kompensimi për remitancat MT103 të dërguara direkt në 
një bankë korrespondente (me MT202cov) 

6,5 EUR 

6.3 Ndryshimi i udhëzimeve/kthimi i remitancave  13 EUR + kosto reale  

6.4 

Komision shtesë për remitancat jashtë shtetit për 
persona juridikë rezidentë (të dala) me valutë pagese 
T+0 

10 EUR 

6.5 

Komision shtesë për remitancat jashtë vendit për 
persona juridikë rezidentë (të dala) me valutë pagese 
T+0 drejt Halkbank Turqisë dhe Halkbank Serbisë 

Pa kompensim 

6.6 
Tarifa e remitancave me kosto “OUR” (do të aplikohet për të gjitha bankat 
pavarësisht nga vendi i pagesës) për persona juridikë dhe fizikë 

  

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR deri 12.500 
EUR 

20 EUR 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR prej 12.501 
deri 50.000 EUR 

35 EUR 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR mbi 50.000 
EUR 

60 EUR 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR deri 12.500 
USD 

20 USD 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR prej 12.501 
deri 50.000 USD 

35 USD 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR mbi 50.000 
USD 

60 USD 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR deri 12.500 
CHF 

20 CHF 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR prej 12.501 
deri 50.000 CHF 

35 CHF 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR mbi 50.000 
CHF 

60 CHF 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR deri 12.500 
GBP 

20 GBP 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR prej 12.501 
deri 50.000 GBP 

35 GBP 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR mbi 50.000 
GBP 

60 GBP 

Shpenzimet OUR për pagesën me remitancë të një klienti në 
Serbi i cili ka një llogari në Halkbank Serbi 

Pa kompensim 

Shpenzimet OUR për pagesën me remitancë të një klienti në 
Turqi i cili ka një llogari në Halkbank Turqi 

Pa kompensim 

Shpenzimet OUR për pagesën me remitancë drejt një klienti 
në Turqi 

25 EUR 

për të gjitha valutat e tjera 
kostot llogariten sipas 

listës së tarifave të 
bankave të huaja 

7 Komisione për të hyrat    

7.1 Të hyra nga jashtë vendit 
0,09% të shumës, min. 8 

EUR * 

7.2 Të hyra nga rezidentët në vend në valutë të huaj   

  

në bankë 
0,07% të shumës, min. 8 

EUR * 

nga bankat e tjera të vendit 
0,09% të shumës, min. 

18 EUR * 

7.3 
Të hyra nga klientët e Halkbank Turqisë dhe Halkbank 
Serbisë 

Pa kompensim 

7.4 
Të hyra nga një bankë tjetër vendase (fonde vetanake 
devizore) 

Pa kompensim 
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7.5 
Të hyra nga rezidentët në MKD (Pagesa interne ose nga 
banka të tjera vendase) 

Pa kompensim 

8 Pagesa e efektivës   

  

pagesa e efektivës në valutë të huaj nga persona juridikë 
jorezidentë 

0,40% të shumës, min. 
10 EUR* 

  

pagesa e efektivës në denarë nga persona juridikë 
jorezidentë 

deri në ora 13:00: Pa 
kompensim 

pas orës 13:00; 
0,06% të shumës, min. 

20 denarë 

9 Arkëtimi në efektivë   

9.1 
arkëtimi në efektivë në valutë të huaj nga persona juridikë 
jorezidentë 

0,5% të shumës, min. 10 
EUR * 

9.2 
arkëtimi në efektivë në denarë nga persona juridikë 
jorezidentë 

0,2% të shumës, min. 10 
EUR * 

9.3 
Konvertimi në denarë nga llogaria valutore e jorezidentëve 
sipas kursit aktual 

Pa kompensim 

10 
Tarifa për përgatitjen e një karte për lëvizjen e një 
llogarie devizore 

Pa kompensim 

11 
Gjenerimi i deklaratës/ekstraktit devizore MT940 të 
dërguar përmes SWIFT 

3,5 EUR për ekstrakt 

12 
Shpenzimet për printim shtesë ose lëshim të një 
dokumenti:   

  

- transkript i formularëve 743,746,1450 
  - transkript i SWIFT- MT103 
  - një dokument nga skedari i klientit 
  - dokumente të tjera 

 6 EUR për faqe 

   

 
* Shuma maksimale e komisionit përcaktohet me vendim të Bordit Drejtues për një klient individual 
Komisionet e shprehura në valutë të huaj mund të ngarkohen edhe në denarë sipas kursit mesatar 
të BPRMV në ditën e tarifimit 

 

III Operacionet e pagesave jashtë vendit 

A.3. Hapja, menaxhimi, mbyllja e llogarive në devizore, transaksionet e pagesave jashtë 
vendit (dërgesat/hyrjet), pagesa/arkëtime të efektivit dhe punë të tjera në operacionet e 

pagesave jashtë vendit për persona fizikë rezidentë 

Numri i 
artikullit 
tarifor 

Lloji i shërbimeve Norma e artikullit tarifor 

1 
Hapja e një llogarie devizore (vetëm në 
degët/ekspoziturat e bankës) 

Pa kompensim 

2 Menaxhimi i llogarisë devizore Pa kompensim 
3 Mbyllja e llogarisë devizore Pa kompensim 
4 Tarifat e remitancave    

4.1 Remitancat jashtë vendit   

  

deri 1.000,00 EUR 300,00 MKD 

mbi 1.000,00 EUR 
0,25% të shumës, min. 600,00 

MKD * 

4.2 
Remitancat në valutë të huaj për jorezidentët në 
vend   

  

në bankë 
0,1% të shumës, min. 300,00 

MKD * 

në bankat e tjera të vendit 
0,2% të shumës, min. 600,00 

MKD * 
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4.3 Remitancat në denarë për jorezidentët në vend   

  

në bankë 50,00 MKD 

në bankat e tjera të vendit 300,00 MKD 

4.4 
Transferimi i fondeve vetanake në një bankë 
tjetër vendase 

0,1% të shumës, min. 600,00 
MKD * 

4.5 

Remitancat e punonjësve në Banka dhe 
Institucione financiare e dërguara për klientët e 
Halkbank Turqisë dhe Halkbank Serbisë 

Pa kompensim 

5 Tarifat/shpenzimet për remitanca   

5.1 Shpenzimet për Swift 150,00 MKD 

5.2 

Kompensimi për remitancat MT103 të dërguara 
direkt në një bankë korrespondente (me 
MT202cov) 

400,00 MKD 

5.3 Ndryshimi i udhëzimeve/kthimi i remitancave 800,00 MKD + kosto reale 

5.4 
Tarifa e remitancave me kosto “OUR” (do të aplikohet për të gjitha bankat 

pavarësisht nga vendi i pagesës) për persona juridikë dhe fizikë 

  

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR deri 
12.500 EUR 

20 EUR 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR prej 
12.501 deri 50.000 EUR 

35 EUR 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR mbi 
50.000 EUR 

60 EUR 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR deri 
12.500 USD 

20 USD 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR prej 
12.501 deri 50.000 USD 

35 USD 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR mbi 
50.000 USD 

60 USD 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR deri 
12.500 CHF 

20 CHF 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR prej 
12.501 deri 50.000 CHF 

35 CHF 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR mbi 
50.000 CHF 

60 CHF 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR deri 
12.500 GBP 

20 GBP 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR prej 
12.501 deri 50.000 GBP 

35 GBP 

Remitancat me udhëzime për shpenzimet OUR mbi 
50.000 GBP 

60 GBP 

Shpenzimet OUR për pagesën me remitancë të një 
klienti në Serbi i cili ka një llogari në Halkbank Serbi 

Pa kompensim 

Shpenzimet OUR për pagesën me remitancë të një 
klienti në Turqi i cili ka një llogari në Halkbank Turqi 

Pa kompensim 

Shpenzimet OUR për pagesën me remitancë drejt 
një klienti në Turqi 

25 EUR 

Për të gjitha valutat e tjera 
kostot llogariten sipas listës së 

tarifave të bankave të huaja 

6 Komisione për të hyrat    

6.1 Të hyra nga jashtë vendit   

  

deri 10.000 EUR 300,00 MKD 

mbi 10.000 EUR 
0,25% të shumës, min. 600,00 

MKD * 

6.2 
Të hyra nga jorezidentët në vend në valutë të 
huaj   
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në bankë 150,00 MKD 

nga bankat e tjera të vendit 600,00 MKD 

6.3 
Të hyra nga një bankë tjetër vendase (transferim 
i valutave personale) 

Pa kompensim 

6.4 
të hyra nga jorezidentët në MKD (Pagesa interne 
ose nga banka të tjera vendase) 

Pa kompensim 

6.5 

Të hyra në bazë të të ardhurave nga paga, 
pensioni 

Pa kompensim, nga llogaria e 
transaksionit në denarë 

ngarkohet vetëm komisioni i 
bankës tjetër vendore sipas 
listës së ndarë me numrin e 

klientëve. 

6.6 
Të hyra nga klientët e Halkbank Turqisë dhe 
Halkbank Serbisë 

Pa kompensim 

7 Arkëtim nga llogaria devizore  Pa kompensim 

8 
Tarifa për përgatitjen e një deklarate nga një 
llogari devizore 

Pa kompensim 

9 
Shpenzimet për printim shtesë ose lëshim të një 
dokumenti:   

  

- transkript i formularëve 743,746,1450 
  - transkript i SWIFT- MT103 
  - një dokument nga skedari i klientit 
  - dokumente të tjera 

350,00 den. për faqe  

   
* Shuma maksimale e komisionit përcaktohet me vendim të 
Bordit Drejtues për një klient individual 
Komisionet e shprehura në valutë të huaj mund të ngarkohen 
edhe në denarë sipas kursit mesatar të BPRMV në ditën e 
tarifimit  

 

III Operacionet e pagesave jashtë vendit 

A.4. Hapja, menaxhimi, mbyllja e llogarive në devizore, transaksionet e pagesave jashtë 
vendit (dërgesat/hyrjet), pagesa/arkëtime të efektivit dhe punë të tjera në operacionet e 

pagesave jashtë vendit për persona fizikë jorezidentë 

Numri i artikullit tarifor Lloji i shërbimeve 
Norma e 

artikullit tarifor 

1 
Hapja e një llogarie devizore (vetëm 
në degët/ekspoziturat e bankës) 

5 EUR 

2 Menaxhimi i llogarisë devizore Pa kompensim 
3 Mbyllja e llogarisë devizore 10 EUR 
4 Tarifat e remitancave    

4.1 Remitancat jashtë vendit   

  deri 1.000,00 EUR 5 EUR 

  
mbi 1.000,00 EUR 

0,25% të shumës, 
min. 10 EUR * 

4.2 
Remitancat në valutë të huaj për 
rezidentët në vend   

  

në bankë 
0,1% të shumës, 

min. 7 EUR * 

në bankat e tjera të vendit 
0,2% të shumës, 
min. 10 EUR * 

4.3 
Remitencat për rezidentët në vend 
në denarë   
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në bankë 
Sipas tarifës për 

operacionet e 
pagesave pa para 

të gatshme në 
vend në sportel 

për personat 
fizikë (II.D.2) 

në bankat e tjera të vendit 

4.4 
Transfertë ndërmjet llogarive jorezidente në valutë të 
huaj 

  

në bankë 
0,1% të shumës, 

min. 7 EUR * 

në bankat e tjera të vendit 
0,2% të shumës, 
min. 10 EUR * 

4.5 
Transfertë ndërmjet llogarive 
jorezidente në denarë   

  

në bankë 
Sipas tarifës për 

operacionet e 
pagesave pa para 

të gatshme në 
vend në sportel 

për personat 
fizikë (II.D.2) 

në bankat e tjera të vendit 

4.6 

Remitancat e punonjësve në Banka 
dhe Institucione financiare e 
dërguara për klientët e Halkbank 
Turqisë dhe Halkbank Serbisë 

Pa kompensim 

5 Tarifat/shpenzimet për remitancat   

5.1 Shpenzimet për Swift 2,5 EUR 

5.2 

Kompensimi për remitancat MT103 
të dërguara direkt në një bankë 
korrespondente (me MT202cov) 

6,5 EUR 

5.3 
Ndryshimi i udhëzimeve/kthimi i 
remitancave 

13 EUR + kosto 
reale 

5.4 
Tarifa e remitancave me kosto “OUR” (do të aplikohet 
për të gjitha bankat pavarësisht nga vendi i pagesës) 
për persona juridikë dhe fizikë 

  

Remitancat me udhëzime për 
shpenzimet OUR deri 12.500 EUR 

20 EUR 

Remitancat me udhëzime për 
shpenzimet OUR prej 12.501 deri 
50.000 EUR 

35 EUR 

Remitancat me udhëzime për 
shpenzimet OUR mbi 50.000 EUR 

60 EUR 

Remitancat me udhëzime për 
shpenzimet OUR deri 12.500 USD 

20 USD 

Remitancat me udhëzime për 
shpenzimet OUR prej 12.501 deri 
50.000 USD 

35 USD 

Remitancat me udhëzime për 
shpenzimet OUR mbi 50.000 USD 

60 USD 

Remitancat me udhëzime për 
shpenzimet OUR deri 12.500 CHF 

20 CHF 

Remitancat me udhëzime për 
shpenzimet OUR prej 12.501 deri 
50.000 CHF 

35 CHF 

Remitancat me udhëzime për 
shpenzimet OUR mbi 50.000 CHF 

60 CHF 



40 

Tarifa e kompensimeve dhe shërbimeve të Halkbank AD Skopje 01.01.2023 

Remitancat me udhëzime për 
shpenzimet OUR deri 12.500 GBP 

20 GBP 

Remitancat me udhëzime për 
shpenzimet OUR prej 12.501 deri 
50.000 GBP 

35 GBP 

Remitancat me udhëzime për 
shpenzimet OUR mbi 50.000 GBP 

60 GBP 

Shpenzimet OUR për pagesën me 
remitancë të një klienti në Serbi i cili 
ka një llogari në Halkbank Serbi 

Pa kompensim 

Shpenzimet OUR për pagesën me 
remitancë të një klienti në Turqi i cili 
ka një llogari në Halkbank Turqi 

Pa kompensim 

Shpenzimet OUR për pagesën me 
remitancë drejt një klienti në Turqi 

25 EUR 

për të gjitha valutat e tjera 

kostot llogariten 
sipas listës së 

tarifave të 
bankave të huaja 

6 Komisione për të hyrat    

6.1 Të hyra nga jashtë vendit   

  

deri 10.000 EUR 5 EUR 

mbi 10.000 EUR 
0,25% të shumës, 

min. 10 EUR * 

6.2 Të hyra nga rezidentët në vend në valutë të huaj 

  

në bankë 2,5 EUR 

nga bankat e tjera të vendit 10 EUR 

6.3 

Të hyra nga rezidentët në MKD 
(Pagesa interne ose nga banka të 
tjera vendase) 

Pa kompensim 

6.4 
Të hyra në bazë të të ardhurave nga 
paga, pensioni 

Pa kompensim 
tarifohet vetëm 

komisioni i 
bankës tjetër 

vendase për listë, 
të ndarë sipas 

numrit të 
klientëve 

6.5 
Të hyra nga klientët e Halkbank 
Turqisë dhe Halkbank Serbisë 

Pa kompensim 

7 Arkëtim nga llogaria devizore  Pa kompensim 

8 
Tarifa për përgatitjen e një karte për 
lëvizjen e një llogarie devizore 

Pa kompensim 

9 
Shpenzimet për printim shtesë ose 
lëshim të një dokumenti:   

  

- transkript i formularëve 
743,746,1450 
  - transkript i SWIFT- MT103 
  - një dokument nga skedari i klientit 
  - dokumente të tjera 

6 EUR për faqe 

   
* Shuma maksimale e komisionit përcaktohet me vendim të Bordit Drejtues për një klient individual 
Komisionet e shprehura në valutë të huaj mund të ngarkohen edhe në denarë sipas kursit mesatar 
të BPRMV në ditën e tarifimit 
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B. Pagesa dokumentare dhe arkëtimi i kambialeve 

      

Numri i 
artikullit 
tarifor 

Lloji i shërbimeve Norma e artikullit tarifor  

1 inkaso pagesë nostro dhe loro  
0,3% min. 3.000 MKD + kosto 

për remitanca/të hyra 

2 kthimi i dokumenteve  
0,3% min. 3.000 MKD + kosto 

postare 

3 marrja e kambialeve akceptuese 0,30%, së paku 800,00 denarë 

4 pagesa e kambialeve pa protestë 0,35%, së paku 800,00 denarë 

5 arkëtimi me protestë kambiale të ekzekutuar 0,5%, së paku 800,00 denarë 

6 ndryshim udhëzimesh 3.100 MKD (EUR 50) 

7 
pagesë inkaso të çeqeve të huaja për miratim të 
personave fizikë 

0,3% min. 3.000 MKD + kosto 
për remitanca/të hyra 

8 
Inkaso të çeqeve dhe letrave të tjera me vlerë të 
personave juridikë 

0,3% min. 3.000 MKD + kosto 
postare 

9 Kostot postare për dërgimin e dokumenteve kosto reale postare 

 

C. Letërkredi/Akreditivë dokumentarë 

Numri i 
artikullit 
tarifor 

Lloji i shërbimeve Norma e artikullit tarifor 

1 Letërkreditë/Akreditivët Nostro 

1.1 
Letërkredi me mbulim 100% në të njëjtën valutë, 
pra me 120% mbulim nëse valuta e letërkredisë 
është e ndryshme nga valuta e mbulimit. 

0,35% për tremujor, min. 3.000 MKD 
mbuluar nga një depozitë e dedikuar 

pa interes; min.4.000,00 denarë 
mbuluar nga një depozitë e dedikuar 

me interes 

1.2 Letërkredi e siguruar me hipotekë. 0,8% për tremujor, min. 3.000 MKD 

1.3 
Letërkredi e siguruar me kambial, peng i 
sendeve të luajtshme. 

1 % për tremujor, min. 3.000 MKD 

1.4 
Letërkredi e konfirmuar (që jep konfirmim nga 
një bankë tjetër. Ky komision i shtohet zërit 
tarifor përkatës për letërkredinë nostro). 

0,3% për tremujor min. 3.000 MKD + 
kosto reale të bankave të huaja 

1.5 
Tarifa e përpunimit të kërkesës për 

letërkredi/akreditiv 

Prej 0,5% deri 2% të shumës, njëfish 
me paradhënie, për klientë mikro 

dhe të vegjël 

Prej 0,3% deri 1,5% të shumës, 
njëfish me paradhënie, për klientë të 

mesëm dhe korporativë 

1.6 

Ndryshimi i kushteve të një letërkrediti (ky 
komision ngarkohet për të gjitha llojet e 
ndryshimeve me përjashtim të zgjatjes së afatit, 
rritjes së shumës ose ndryshimeve në 
kolateral)* 

1.300 MKD 

1.7 
Ndryshimi i letërkredisë (zgjatja e afatit dhe/ose 
rritja e shumës së letrës së kredisë)* 

0,3% të shumës  
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*Nëse ka ndryshime në letrën e kredisë bazuar në pikat 1.6 dhe 1.7, do të tarifohet 

vetëm komisioni i përcaktuar në pikën 1.7 

1.8 
Kostot SWIFT për hapjen/ndryshimin e një letre 
kredie 

700 MKD 

1.9 
Kostot për marrjen e dokumenteve me 
mospërputhje 

EUR 75 ose USD 110 ose 
kundërvlerën në një valutë tjetër 

1.10 
Pagesë e parakohshme (pagesa para datës së 
caktuar) 

2.000 MKD 

2 Letërkreditë/Akreditivët Loro 

2.1 Njoftim për letërkredi Loro 
0,1% min. 3.100 MKD (EUR 50,00) 
maks. 18.600 MKD (EUR 300,00)   

2.2 Të hyra nga letërkredia 
sipas tarifës së vlefshme për 

operacionet e pagesave jashtë 
vendit 

2.3 
Pranimi dhe përcjellja e dokumenteve për 
shlyerjen e letërkredisë Loro 

0,2% min. 3.100 MKD (EUR 50,00) 

2.4 Ndryshimi i kushteve të letërkredisë 1.250 MKD njëfish (EUR 20,00) 

2.5 
Përcjellja e një letërkredie në një bankë tjetër 
nëpërmjet SWIFT 

0,1% njëfish, min. 6.200 MKD (EUR 
100), maks. MKD 18.600 (EUR 300) 

2.6 Kostot postare për dërgimin e dokumenteve kosto reale postare 

  

Komisioni llogaritet dhe ngarkohet në fillim të çdo tremujori. Për një pjesë të tremujorit 
komisioni do të llogaritet siç tregohet më poshtë. Komisioni minimal për tremujorin nuk 
është i ndashëm. Nëse komisioni i ndarë i llogaritur është nën komisionin minimal të 

vendosur për tremujorin, atëherë do të tarifohet komisioni minimal. 

  deri 30 ditë 1/3 e zërit tarifor përkatës 

  prej 30-60 ditë 2/3 e zërit tarifor përkatës 

  prej 60-90 ditë Zëri tarifor përkatës 

  

Komisioni për letërkredinë llogaritet dhe ngarkohet deri në kryerjen e pagesës (mbyllja e 
letrës së kredisë). Komisioni për një letër kredie, hapja dhe mbyllja e së cilës është 
brenda një tremujori nuk do të ndahet dhe do të llogaritet dhe tarifohet për të gjithë 

tremujorin. 

Kusht i veçantë: Nëse llogaritja e fundit periodike e komisionit duhet të bëhet edhe për 
5 ose më pak se 5 ditë, atëherë ai nuk do të përgatitet dhe klienti nuk do të debitohet 

vetëm me kusht që vlefshmëria e letërkredisë të jetë më e gjatë se 9 muaj dhe klienti të 
jetë debituar për të paktën 3 llogaritje periodike të njëpasnjëshme. 

 

Ç. Garancitë devizore 

      

Numri i 
artikullit 
tarifor 

Lloji i shërbimeve Norma e artikullit tarifor 

1 Garancitë devizore Nostro 

1.1 
Garanci me mbulim 100% në të njëjtën valutë, 
pra me 120% mbulim nëse valuta e garancisë 
është e ndryshme nga valuta e mbulimit. 

0,35% për tremujor min. 3.000 
MKD mbuluar nga një depozitë e 
dedikuar pa interes; min.4.000,00 

denarë mbuluar me një depozitë të 
dedikuar me interes 

1.2 Garanci e siguruar me hipotekë. 0,8% për tremujor min. 3.000 MKD 

1.3 
Garanci e siguruar me kambial, peng të sendeve 
të luajtshme. 

1,0% për tremujor min.  3.000 MKD 

1.4 
Lëshimi i kundërgarancive (i shtohet tarifës 
përkatëse për garancitë) 

0,3%  për tremujor min. 3.000 MKD 
+ kosto reale të bankave të huaja 
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1.5 Tarifa e përpunimit të kërkesës për garanci 

Prej 0,5% deri 2% të shumës, 
njëfish me paradhënie, për klientë 

mikro dhe të vegjël 

Prej 0,3% deri 1,5% të shumës 
njëfish, paradhënie, për klientë të 

mesëm dhe korporativë 

1.6 

Ndryshimi i kushteve të garancisë (ky komision 
paguhet për të gjitha llojet e ndryshimeve, përveç 
zgjatjes së afatit, rritjes së shumës ose 
ndryshimeve në kolateral)* 

1.300 MKD 

1.7 
Ndryshimi i garancisë (zgjatja e afatit dhe/ose 
rritja e shumës së letërkredisë)* 

0,3% të shumës  

  
* Nëse ka ndryshime në garanci bazuar në pikat 1.6 dhe 1.7, do të tarifohet vetëm 

komisioni i përcaktuar në pikën 1.7. 

1.8 
Kostot e SWIFT për hapjen/ndryshimin e një 
garancie 

700 MKD 

2 Garancitë devizore Loro 

2.1 Njoftimi i garancisë Loro (pa detyrim ndaj bankës) 
0,2% min. 3.100 MKD (EUR 50,00) 
maks. 18.600 MKD (EUR 300,00)   

2.2 

Njoftimi kundër garancisë (me detyrimin e bankës 
për të lëshuar një garanci) marrë nga Halkbank 
Turqi ose Halkbank Serbi 
* zërat nuk përfshijnë komisionet e bankave të 
huaja 

0,2% min. 3.100 MKD maks. 
21.600 MKD (min. EUR 50 maks. 
EUR 350) njëfish + zërin përkatës 
tarifor për lëshimin e garancisë në 

denarë 

2.3 

Njoftimi kundër garancisë (me detyrimin e bankës 
për të lëshuar një garanci) – bankat e tjera 
* zërat nuk përfshijnë komisionet e bankave të 
huaja 

0,3% min. 3.100 MKD maks. 
21.600 MKD (min. EUR 50 maks. 
EUR 350) njëfish + zërin përkatës 
tarifor për lëshimin e garancisë në 

denarë 

2.4 

Përcjellja e garancisë në një bankë tjetër përmes 
SWIFT ose formularit në letër te një përdorues i 
cili nuk është klient i bankës, pa detyrime për 
Halkbank AD Skopje 

0,1% njëfish, min. 6.200 MKD 
(EUR 100), maks. 18.600 MKD 

(EUR 300) 

2.5 Njoftim për ndryshim të garancisë 1.250 MKD njëfish (EUR 20) 

2.6 Njoftim për ndryshim të kundër-garancisë 6.200 MKD njëfish (EUR 100) 

2.7 
Përcjallja e dokumenteve për shlyerje sipas 
garancisë 

5.000 MKD njëfish + kosto reale 
(postare) 

2.8 
Konfirmimi i autenticitetit të nënshkrimeve për 
garancitë e lëshuara nga një bankë e huaj direkt 
tek një përdorues - klient i bankës 

1.500 MKD 

2.9 Kosto postare për përcjelljen e dokumenteve kosto reale postare 

  

Komisioni llogaritet dhe ngarkohet në fillim të çdo tremujori. Për një pjesë të tremujorit 
komisioni do të llogaritet siç tregohet më poshtë. Komisioni minimal për tremujorin nuk 
është i ndashëm. Nëse komisioni i ndarë i llogaritur është nën komisionin minimal të 
vendosur për tremujorin, atëherë do të tarifohet komisioni minimal 

  deri 30 ditë 1/3 e zërit tarifor përkatës 

  prej 31-60 ditë 2/3 e zërit tarifor përkatës 

  prej 61-90 ditë Zëri tarifor përkatës 

  

Kusht i veçantë: Nëse llogaritja e fundit periodike e komisionit duhet të bëhet edhe për 
5 ose më pak se 5 ditë, atëherë ai nuk do të përgatitet dhe klienti nuk do të debitohet 
vetëm me kusht që vlefshmëria e garancisë të jetë më e gjatë se 9 muaj dhe klienti të 
jetë debituar për të paktën 3 llogaritje periodike të njëpasnjëshme 
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D. Punë të tjera bankare nga operacionet devizore 

      

Numri i 
artikullit 
tarifor 

Lloji i shërbimeve 
Norma e artikullit 

tarifor 

1 
Kompensimi në bazë të regjistrimit të një aplikacioni kredie 
për punë kreditore të përfunduar me një jorezident 

  

2 
Regjistrimi i Kërkesës për Kredi për punë kreditore në bazë 
të pagesës/arkëtimit të shtyrë 

  

2.1 Përgatitja e një aplikimi për kredi 2.000,00 denarë 

2.2 
Përgatitja e formularëve për planin dhe zbatimin e 
përdorimit/miratimit 

  

  deri 10 zëra 500,00 denarë 

  10-150 zëra  1.000,00 denarë 

  mbi 150 zëra 1.500,00 denarë 

2.3 Hartimi i formularëve të planit të ripagimit/arkëtimit   

  deri 20 zëra 1.000,00 denarë 

  mbi 20 zëra 1.500,00 denarë 

2.4 Realizimi individual i pagesës/arkëtimit 500,00 denarë 

3 Regjistrimi i aplikimit për kredi bazuar në kredi   

3.1 Përgatitja e aplikimit për kredi dhe plani i përdorimit/miratimit 3.500,00 denarë 

3.2 
Përgatitja e një formulari për realizimin e përdorimit dhe një 
plan pagese/arkëtimi 

1.500,00 denarë 

3.3 Realizimi individual i pagesës/arkëtimit 500,00 denarë 

4 Ndryshimi i kërkesës për kredi   

4.1 Ndryshimi i një dokumenti individual 500,00 denarë 

4.2 Ndryshimi i tërë kërkesës/aplikimit 1.000,00 denarë 

5 Konvertimi i euro-valutave në euro prej 0,6% deri 1% 

6 
Zëvendësimi i kartëmonedhave të dëmtuara dhe 
kartëmonedhave të serive të vjetra 

prej 2% deri 5% 

7 
Çeqe, letra krediti, letra kreditore personale, kuleta dhe 
letra të tjera me vlerë 

  

7.1 
Lëshimi i çeqeve, letrave kreditore dhe hapja e letrave 
kreditore personale në valutë të konvertueshme 

  

7.2 Nga llogaritë valutore dhe depozitat e kursimit 
0.9% min.1.500,00 

denarë 

7.3 Me urdhër të personave juridikë vendas dhe të huaj 
0.9% min.1.500,00 

denarë 

7.4 Anulimi i çeqeve dhe letrave të kredisë 100,00 denarë për çek 

7.5 Shitja e çeqeve të udhëtimit të lëshuara nga banka të huaja 
Sipas tarifës së 

lëshuesit min.1% 

7.6 
Grumbullimi i çeqeve dhe arkëtimi i letrave te kreditit dhe 
letrave personale të lëshuara nga bankat e huaja në valutë të 
konvertueshme 

1% min. 500,00 
denarë dhe kosto 

faktike 

7.7 Arkëtimi në denarë sipas kursit aktual 
0,5%, min.600,00 

denarë 

7.8 Miratimi i llogarisë së personave juridikë ose fizikë vendas 
0,25% min.800,00 

denarë 

8 Amortizimi i librezës devizore Pa kompensim 
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IV. Kostot faktike, shërbimet ndërbankare dhe dispozita të veçanta 

      

Numri i 
artikullit 
tarifor 

Lloji i shërbimeve Norma e artikullit tarifor 

1. Shpenzimet/kostot faktike 

1.1 
Urdhërdhënësi është i detyruar të shlyejë të gjitha komisionet dhe kostot e llogaritura 
nga korrespondenti i huaj 

1.2 

Përveç kompensimit të parashikuar në këtë tarifë, Banka ngarkon edhe kostot faktike 
të bëra gjatë kryerjes së shërbimit, përkatësisht: 
• Shpenzimet e teleksit, telegramit, telefonatave (përveç në RM), tarifa për postë të 
rekomanduar ose ajrore, etj. 
• Kostot e bankave të tjera që kanë marrë pjesë në kryerjen e punës 
• Kostot materiale për trajtim të veçantë 
• Tarifat, taksat, doganat, primet, sigurimet etj. të cilat paguhen nga Banka në emër të 
principalit 
• Shpenzimet gjyqësore, kambialet, përmbarimi, përfaqësimi etj 
• Shpenzimet për vendosjen e hipotekës dhe pengut të pasurisë së paluajtshme ose të 
luajtshme 
• Kostot për një ekspert të punësuar me kërkesë të klientit 
• Shpenzimet për formularë të veçantë në marrëdhëniet me shtetet e huaja etj. 

1.3 
Banka mund të ngarkojë kosto të tjera faktike që nuk mbulohen nga kjo tarifë, nëse kjo 
rregullohet nga një marrëveshje e veçantë ndërmjet Bankës dhe përdoruesit të 
shërbimit 

1.4 
Për shërbimet e operacioneve devizore, tarifa llogaritet në deviza, të cilat do të 
konvertohen në denarë në ditën e pagesës. 

2. Tarifa për shërbimet ndërbankare për kursim në denarë dhe llogari transaksioni 

2.1 
Pagesat e bëra në depozitat e kursimit dhe llogaritë 
transaksionale në denarë, si dhe regjistrimi i pagave 
për llogari të bankave të tjera 

Pa kompensim 

2.2 Pagesa për llogari të bankave të tjera 1% 

2.3 
Arkëtim në bazë të librezave të kursimit në denarë, 
çeqe të kufizuara dhe të vërtetuara të kryera në emër 
dhe për llogari të bankave të tjera 

1 % nga arkëtimet e 
realizuara, llogaritja dhe 
arkëtimi bëhet çdo muaj 

 

V Llogaria e pagesave me funksionet bazë dhe Llogaria e pagesave me funksionet bazë për 
përdoruesit e të drejtave ligjore 

Numri 
i zërit 
tarifor 

Lloji I shërbimeve 

Tarifa e rregullt 
për llogari të 
pagesës me 

funksione bazë 

Tarifa e rregullt për 
llogari të pagesës 
me funksione bazë 
për përdoruesit e të 

drejtave ligjore 

1 
Hapja, mirëmbajtja dhe mbyllja e 
llogarisë së pagesës 

30 mkd Pa kompensim 

2 

Pagesa e parave dhe tërheqja e parave 
të gatshme nga llogaria e pagesës në 
RMV, pavarësisht nëse është direkt në 
sportele apo përmes një rrjeti ATM 

Pa kompensim Pa kompensim 

3 

Pagesa interne     

Transfertat e kredisë, duke përfshirë 
urdhrat e përhershëm, përmes terminaleve 
bankare, sporteleve të Bankës dhe 
përdorimit online 

10 transaksione të 
pagesës, pa 
kompensim 

Të gjitha pagesat 
interne, pa 
kompensim 

4 Karta debiti për persona fizikë     
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Visa PayWave Electron     

Tarifa e prodhimit të kartave bazë Pa kompensim Pa kompensim 

Tarifa për prodhimin e një karte shtesë Pa kompensim Pa kompensim 

Tarifa për Rilëshimin e Kartës Bazë/Shtesë Pa kompensim Pa kompensim 

Tarifa vjetore e anëtarësimit për kartë 
(bazë/shtesë) 

Pa kompensim Pa kompensim 

5  

Kompensimet dhe komisionet për përdorimin e shërbimeve elektronike në 
transaksionet e pagesave 

Tarifa e njëfishtë për token LIB 200 denarë Pa kompensim 

Mirëmbajtja mujore 40 denarë Pa kompensim 

Gjenerimi i një tokeni të ri LIB në rast të 
humbjes, anulimit të autorizimeve, aksesit 
të paautorizuar, etj. për të gjithë klientët 

200 denarë 200 denarë 

•          Tarifat të tjera që lidhen me funksionimin e llogarisë së pagesave me funksionet bazë dhe llogarinë e 
pagesave me funksionet bazë për shfrytëzuesit e të drejtave ligjore ngarkohen sipas tarifës së përgjithshme të 
aplikueshme të Halkbank AD Skopje. 

•          Tarifa të tjera që lidhen me operimin me kartat e tjera të pagesave dhe shërbimet e pagesave (banking 
elektronik, SMS info) për përdoruesit e një llogarie me funksione bazë dhe llogarisë së pagesave me 
funksionet bazë për përdoruesit e të drejtave ligjore, tarifohen sipas tarifës së përgjithshme të zbatueshme të 
Halkbank AD Skopje. 

 


