ОДЛУКА ЗА КАМАТНИ СТАПКИ
на НЛБ Банка АД Скопје

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ
(Пречистен текст на Одлуката за каматни стапки на НЛБ Тутунска банка АД Скопје
бр.0212-140 од 31.12.2014 година и Одлуките за измени на Одлуката за каматни стапки на
НЛБ Тутунска банка АД Скопје бр.0205-40 од 15.01.2015, бр.0205-217 од 30.01.2015, бр.0205532 од 27.02.2015, бр.0205-626 од 05.03.2015, бр.0205-857 од 19.03.2015, бр.0205-857/3 од
19.03.2015, бр.0205-941 од 30.03.2015, бр.0205-1003 од 02.04.2015, бр.0205-1306 од
29.04.2015, бр.0205-2024 од 30.06.2015, бр.0205-2034/2 од 01.07.2015, бр.0205-2607 од
25.08.2015, бр.0205-2996 од 29.09.2015, бр.0205-3082 од07.10.2015,бр.0205-3227/2 од
21.10.2015, бр.0205-3282 од 28.10.2015, бр.0205-3434/2 од 11.11.2015, бр.0205-3639 од
25.11.2015, бр.0205-4141 од 30.12.2015, бр.0205-292/2 од 04.02.2016,бр.0205-645/2 од
03.03.2016, бр.0205-745/2 од 11.03.2016, бр.0205-1355/2 од 28.04.2016, бр.0205-1393/2 од
04.05.2016, бр.0205-1629/2 од 27.05.2016 и Одлуките за измени на Одлуката за каматни
стапки на НЛБ Банка АД Скопје бр.0205-1812/2 од 09.06.2016, бр.0205-2026/2 од 30.06.2016,
бр.0205-2046/2 од 06.07.2016, бр.0205-2314/2 од 29.07.2016, бр.0205-2420/2 од 11.08.2016, и
бр.2630/2 од 01.09.2016, бр.0205-2636/1 од 06.09.2016, бр.0205-2960/2 од 05.10.2016, бр.02053037 од 18.10.2016, бр.0205-3187/2 од 01.11.2016, бр.0205-3334 од 09.11.2016, бр. 3593/2 од
30.11.2016 и бр.
од 30.12.2016 година)
(со важност од 01.01.2017 година)

СОДРЖИНА:
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ ..............................................................................................................................3
2. АКТИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ ...........................................................................................................3
2.1. АКТИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА КРЕДИТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА ..............................................3
2.2. АКТИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА КРЕДИТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА...........................................18
2.3. АКТИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ ПО ДРУГИ ОСНОВИ ..................................................................37
3. ПАСИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ (резиденти и нерезиденти) .........................................................37
3.1. ПАСИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА ....................................................................37
3.2. ПАСИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА..................................................................39
4. ИНТЕРКАЛАРНА, КАЗНЕНА И ДОГОВОРНА КАЗНЕНА КАМАТА ...............................................43
5. НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА КАМАТИТЕ ........................................................39
6. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ .................................................................................................42

Одлука за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје – пречистен текст 01.01.2017 година

2

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Со оваа Одлука врз основа на законските прописи и мерките на деловната политика на
НЛБ Банка АД Скопје (во натамошен текст: Банка) се утврдуваат каматните стапки по сите
видови пласмани и извори на средства со кои работи Банката.
Со утврдените каматни стапки се обезбедува: рационално користење на паричните
средства и стимулирање на сите видови депонирања кај правните и физичките лица.
Банката ќе ги формира и усогласува каматните стапки во зависност од движењето на
понудата и побарувачката на паричните средства.
Каматните стапки по оваа Одлука се годишни, менливи или фиксни. Пресметката е
декурзивна или антиципативна со примена на пропорционална метода.
Каматните стапки во оваа Одлука се поделени на каматни стапки на правни и физички
лица. Висината на каматните стапки за кредитни изложености, не може да биде повисока од
законски дозволениот максимум за соодветната валута или за соодветниот должник (трговец и
лица од јавното право - во натамошниот текст, трговец или нетрговец).
Во категоријата правни лица опфатени со оваа Одлука влегуваат сите трговци и лица
од јавното право, а по исклучок и некои не трговци, согласно законските прописи, зависно од
кредитниот продукт, за што е посебно потенцирано во Одлуката.
Категоријата физички лица опфатени со оваа Одлука, се сметаат за нетрговци,
согласно законските прописи.
2. АКТИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ
2.1. АКТИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА КРЕДИТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА
2.1.1.
2.1.1.1.

2.1.1.2.

Долгорочни кредити
Долгорочни кредити од средства на Банката со и без
определена намена над 12 месеци
(овој производ опфаќа долгорочни кредити - девизни, денарски и
денарски со девизна клаузула од средствана Банката над 12
месеци – за трговци и нетрговци)
Долгорочни кредити од средства обезбедени од кредитни
линии - странски или домашни извори
(овој производ опфаќа долгорочни кредити - девизни, денарски
со девизна клаузула и денарски од средства обезбедени од
кредитни линии - странски или домашни извори– за трговци и
нетрговци)

2.1.1.3.

Долгорочни кредити без определена намена обезбедени со
100% девизен депозит
(овој производ опфаќа долгорочни кредити денарски со девизна
клаузула без определена намена обезбедени со 100% девизен
депозит– за трговци и нетрговци)

2.1.1.4.

Долгорочни кредити за купување деловен простор со рок на
отплата до 5 години
(овој производ опфаќа долгорочни кредити - девизни и денарски
со девизна клаузула за купување деловен простор со рок на
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Според договор

Според договор но не
помалку од каматната
стапка што ја плаќа
Банката за средства од
наменски извори,
зголемени за најмалку
0,5 процентни поени
до 5 процентни поени
каматна маргина
пресметана како разлика
помеѓу каматната стапка
која се применува на
кредитот и каматната
стапка која се плаќа на
средствата од наменски
извори
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отплата до 5 години)
(овој производ се пласира до 30.09.2013 година)

9% за трговци, 7,63% за
нетрговци

- за правни лица класификувани во ризични групи А и Б1
- за правни лица класификувани во ризични групи А и Б2
- за одобрени кредити од 01.01.2011 година
- за одобрени и пролонгирани кредити од 01.09.2011 година
- за правни лица класификувани во ризична група Б2
- за правни лица класификувани во ризични групи Б3
- за одобрени кредити од 01.01.2011 година

2.1.1.4.1.

2.1.1.5.

- за одобрени и пролонгирани кредити од 01.09.2011 година
Долгорочни кредити за купување, градба, реновирање или
доградба на деловен простор до 10 години
(овој производ опфаќа долгорочни кредити – девизни, денарски
со девизна клаузула и денарски, за купување, градба,
реновирање или доградба на деловен простор со рок на отплата
до 10 години– за трговци и нетрговци)
(овој производ за девизни кредити и денарски со девизна
клаузула се пласира од 01.10.2013 година, овој производ за
денарски кредити се пласира од 01.05.2015 година)
• за правни лица класификувани во ризични групи А и Б2
• за правни лица класификувани во ризични групи Б3
Долгорочни кредити за финансирање станбена изградба со
рок на отплата до 24 месеци
(овој производ опфаќа долгорочни кредити - девизни, денарски
со девизна клаузула и денарски, за финансирање станбена
изградба со рок на отплата до 24 месеци)
- за правни лица класификувани во ризични групи А и Б1
(девизни кредити и денарски кредити со девизна клаузула)
- за правни лица класификувани во ризични групи А и Б2
- за одобрени кредити од 01.01.2011 година
(девизни кредити и денарски кредити со девизна клаузула)

2.1.1.6.

9% за трговци, 7,63% за
нетрговци
9,5% за трговци, 7,63%
за нетрговци
11% за трговци, 7,63%
за нетрговци
11% за трговци, 7,63%
за нетрговци
11,50% за трговци,
7,63% за нетрговци

6,5%
7,5% за трговци,
7,5% за нетрговци

9% за трговци, 7,63% за
нетрговци

9% за трговци, 7,63% за
нетрговци

- за одобрени и пролонгирани кредити од 01.09.2011 година
(девизни кредити и денарски кредити со девизна клаузула)

9,5% за трговци, 7,63%
за нетрговци

- за одобрени кредити од 01.10.2013 година (девизни кредити
и денарски кредити со девизна клаузула) и за одобрени
кредити од 01.05.2015 година (денарски кредити)
- за правни лица класификувани во ризична група Б2
(девизни кредити и денарски кредити со девизна клаузула)

7,5% за трговци, 7,5% за
нетрговци
11% за трговци, 7,63%
за нетрговци

- за правни лица класификувани во ризични групи Б3
- за одобрени кредити од 01.01.2011 година
(девизни кредити и денарски кредити со девизна клаузула)
- за одобрени и пролонгирани кредити од 01.09.2011 година
(девизни кредити и денарски кредити со девизна клаузула)

11% за трговци, 7,63%
за нетрговци
11,50%
за
трговци,
7,63% за нетрговци

- за одобрени кредити од 01.10.2013 година (девизни кредити
и денарски кредити со девизна клаузула)
- за одобрени кредити од 01.05.2015 година (денарски
кредити)
Долгорочни кредити одобрени на комитенти кои продаваат
стока до 24 рати со Дајнерс картички, обезбедени со
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8,5% за трговци, 7,63%
за нетрговци
8,5% за трговци, 8,5% за
нетрговци
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2.1.1.7.

2.1.1.8.

2.1.1.8.1

2.1.1.9.

2.1.1.9.1.

2.1.1.9.2.

2.1.1.10.

пристапување кон долг на Дајнерс Клуб Интернационал Мак
(овој производ опфаќа долгорочни денарски кредити одобрени
на комитенти кои продаваат стока до 24 рати со Дајнерс
картички, обезбедени со пристапување кон долг на Дајнерс Клуб
Интернационал Мак)
- за одобрени и пролонгирани кредити од 01.09.2011 година
Долгорочен кредит одобрен на комитенти кои продаваат
стока на рати со Дајнерс картички, обезбедени со
пристапување кон долг на Дајнерс Клуб Интернационал Мак
(овој производ опфаќа долгорочен денарски кредит со рок
подолг од 12 месеци одобрен на комитенти кои продаваат стока
на 12 рати со Дајнерс картички, обезбедени со пристапување кон
долг на Дајнерс Клуб Интернационал Мак)
- за одобрени и пролонгирани кредити од 01.09.2011 година
Долгорочни кредити за индивидуални земјоделци и правни
лица кои се бават со земјоделска дејност (примарно
производство)
(овој производ опфаќа долгорочни денарски кредити со девизна
клаузула за индивидуални земјоделци и правни
лица кои се бават со земјоделска дејност (примарно
производство))
- за одобрени кредити од 01.02.2010 година
Долгорочен Агро бизнис кредит
(овој производ опфаќа долгорочни денарски кредити за
индивидуални земјоделци и правни лица кои се занимаваат со
земјоделска дејност )
(овој производ се пласира од 25.04.2013 година)
Долгорочни кредити за набавка на комерцијални возила за
микро и мали претпријатија, како и за индивидуални трговци
и занаетчии кои се бават со производна, услужна или
трговска дејност
(овој производ опфаќа Долгорочни денарски кредити со девизна
клаузула за набавка на комерцијални возила за микро и мали
претпријатија, како и за индивидуални трговци и занаетчии кои
се бават со производна услужна или трговска дејност)
- за одобрени кредити од 01.02.2010 до 08.11.2010 година
Долгорочни кредити за набавка на возила за микро и мали
претпријатија, како и за индивидуални трговци и занаетчии
кои се бават со производна, услужна или трговска дејност
(овој производ опфаќа Долгорочни денарски кредити со девизна
клаузула за набавка на комерцијални возила за микро и мали
претпријатија, како и за индивидуални трговци и занаетчии кои
се бават со производна услужна или трговска дејност)
(овој производ се пласира од 08.11.2010 до 30.09.2013 година)
Долгорочни кредити за набавка на возила на правни лица до
5 години
(овој производ опфаќа долгорочни кредити – девизни, денарски
со девизна клаузула и денарски, за набавка на возила на правни
лица– за трговци и нетрговци)
(овој производ за денарски кредити со девизна клаузула се
пласира од 01.10.2013 година, овој производ за девизни и
денарски кредити се пласира од 01.05.2015)
• за правни лица класификувани во ризични групи А и Б2
• за правни лица класификувани во ризични групи Б3

12%

12,5%

11%

11,50%
14% за трговци,
односно 7,63%
за нетрговци

7,63% за нетрговци
8%

8,9%, за трговци,
односно
7,63% за нетрговци
7,63% за нетрговци

7,9% за трговци,
7,5% за нетрговци

7%
7,5% за трговци,
7,5% за нетрговци

Долгорочни кредити за набавка на возила за микро и мали
претпријатија, како и за индивидуални трговци и занаетчии
кои се занимаваат со производна, услужна или трговска
дејност – до 60 месеци
(овој производ се пласира од 10.05.2013 година)
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ЕУР клаузула
- retail клиенти
- retail клиенти со договор за соработка

7,5% за трговци,
7,5% за нетрговци
7,0% за трговци,
7,0% за нетрговци

МКД клаузула
- retail клиенти

2.1.1.10.1.

- retail клиенти со договор за соработка
(овој производ за МКД се пласира од 10.05.2013 до 08.05.2016
година)
Долгорочни денарски кредити за набавка на возила за
микро и мали претпријатија, како и за индивидуални
трговци и занаетчии кои се занимаваат со производна,
услужна или трговска дејност – до 60 месеци
(овој производ се пласира од 09.05.2016 година)

7,5% за трговци,
7,5% за нетрговци
7,0% за трговци,
7,0% за нетрговци

МКД клаузула
- retail клиенти
2.1.1.11.

2.1.1.12.

Кредити за набавка на половни возила, за правни лица, со
залог на возилото - денарски кредити со девизна клаузула
во ЕУР– за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 15.08.2014 година)
Долгорочни денарски кредити со девизна клаузула за
правни лица
- за правни лица класификувани во ризични групи А и Б1
- за одобрени кредити од 19.04.2010 година
- за правни лица класификувани во ризични групи А и Б2
- за одобрени кредити од 01.01.2011 година
- за одобрени и пролонгирани кредити
од 01.09.2011 година
- за одобрени кредити од 01.10.2013 година
- за правни лица класификувани во ризична група Б2
- за одобрени кредити од 19.04.2010 година
- за правни лица класификувани во ризична група Б3
- за одобрени кредити од 01.01.2011 година
- за одобрени и пролонгирани кредити
од 01.09.2011 година
- за одобрени кредити од 01.10.2013 година

2.1.1.13.

2.1.1.13.1.

Долгорочни денарски кредити со девизна клаузула за
купување, градба, реновирање или доградба на деловен
простор– за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира до 09.05.2013 година)
Долгорочни денарски кредити за купување, градба,
реновирање или доградба на деловен простор до 10
години– за трговци и нетрговци
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6,25% за трговци,
6,25% за нетрговци

7,5% за трговци,
7,5% за нетрговци
9,5% за трговци, 7,63%
за нетрговци
8,5% за трговци, 7,63%
за нетрговци
8% за трговци, 7,63% за
нетрговци
8,5% за трговци, 7,63%
за нетрговци
7,5% за трговци, 7,5% за
нетрговци
11,50% за трговци,
7,63% за нетрговци
10,5% за трговци, 7,63%
за нетрговци
10% за трговци, 7,63%
за нетрговци
10,5% за трговци, 7,63%
за нетрговци
8,5% за трговци, 7,63%
за нетрговци

7,9% за трговци,
7,63% за нетрговци
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2.1.1.13.2.

2.1.1.14.

(овој производ се пласира од 10.05.2013 до 01.12.2016 година)
ЕУР клаузула
- retail клиенти
- retail клиенти со договор за соработка
МКД клаузула
- retail клиенти
- retail клиенти со договор за соработка
Долгорочни денарски кредити за купување, градба,
реновирање или доградба на деловен простор до 10
години– за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 02.12.2016 година)
ЕУР клаузула
- retail клиенти
- retail клиенти со договор за соработка
МКД клаузула
- retail клиенти
- retail клиенти со договор за соработка
Долгорочни кредит од сопствени извори на Банката, на
комитенти на Банката со покритие депониран 100% девизен
или денарски депозит– за трговци и нетрговци
(овој производ опфаќа долгорочен кредит од сопствени извори
на Банката, на комитенти на Банката со покритие депониран
девизен или денарски депозит до 120 месеци)
(овој производ се пласира од 10.05.2013 година)
за retail клиенти:
- доколку покритието е во денари
(денарски кредит)
-

доколку покритието е во девизи депонирани на книшка
или на сметка во Банката
(денарски кредит со девизна клаузула)

за retail клиенти со договор за соработка:
доколку покритието е во денари
(денарски кредит)

-

2.1.1.15.
2.1.1.15.1.

2.1.1.15.2

доколку покритието е во девизи депонирани на книшка
или сметка во Банката
(денарски кредит со девизна клаузула)

Долгорочни БИЗНИС ПЛУС денарски кредити за правни
лица- до 60 месеци– за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 10.05.2013 до 25.11.2013 година)
Долгорочни БИЗНИС ПЛУС денарски кредити за правни
лица- до 60 месеци– за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 26.11.2013 година)
Промотивен Долгорочен БИЗНИС ПЛУС денарски кредит за
правни лица-до 60 месеци – за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 11.11.2016 до 11.12.2016)

Одлука за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје – пречистен текст 01.01.2017 година

7,2%
6,5%
7,2%
6,5%

од 5,90% до 6,50%
од 4,90% до 5,30%
од 5,90% до 6,50%
од 4,90% до 5,30%

2,5 процентни поени
повисоко од
соодветната пасивна
каматна стапка која се
применува на депозитот
3,0 процентни поени
повисоко од
соодветната пасивна
каматна стапка која се
применува на депозитот
и примена на девизна
клаузула
2,0 процентни поени
повисоко од
соодветната пасивна
каматна стапка која се
применува на депозитот
2,5 процентни поени
повисоко
од
соодветната
пасивна
каматна стапка која се
применувана депозитот
и примена на девизна
клаузула
9,5%

7,9%

6,3%
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2.1.1.16.

2.1.1.17.

2.1.1.18.

2.1.1.18.1.

2.1.1.18.2

Долгорочен БРЗ БИЗНИС денарски кредит- до 36 месеци – за
трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 26.11.2013 година)
Долгорочни наменски денарски кредити за набавка на
опрема до 60 месеци– за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 19.08.2013 година)
- за кредити со учество над 50%
- за кредити со учество од 30% до 50%
Долгорочен денарски кредит за микро и мали бизниси
(овој производ се пласира до 24.04.2013 година)
- за друштва со годишен приход до 3.000.000 МКД
- за друштва со годишен приход од 3.000.001 до 15.000.000 МКД
- за друштва со годишен приход од 15.000.001 до 30.000.000
МКД
- за нетрговци
Долгорочен денарски кредит за микро и мали бизниси
(овој производ се пласира од 25.04.2013 до 05.04.2015 година)
- за друштва со годишен приход до 6.000.000 МКД - без договор
за соработка
- за друштва со годишен приход од 6.000.001 до 30.000.000 МКД
- без договор за соработка
- за друштва со годишен приход од 30.000.001 до 60.000.000
МКД - без договор за соработка
-за друштва со годишен приход до 6.000.000 МКД со договор за
соработка
- за друштва со годишен приход од 6.000.001 до 30.000.000 МКД
- со договор за соработка
- за друштва со годишен приход од 30.000.001 до 60.000.000
МКД - со договор за соработка
-за нетрговци со годишен приход до 6.000.000 МКД без договор
за соработка
-за нетрговци со годишен приход од 6.000.001 до 30.000.000 МКД
- без договор за соработка
-за нетрговци со годишен приход од 30.000.001 до 60.000.000
МКД - без договор за соработка
за нетрговци со годишен приход до 6.000.000 МКД со договор за
соработка
-за нетрговци со годишен приход од 6.000.001 до 30.000.000 МКД
- со договор за соработка
-за нетрговци со годишен приход од 30.000.001 до 60.000.000
МКД - со договор за соработка
Долгорочен денарски кредит за микро и мали бизниси
( овој производ се пласира од 06.04.2015)
- за друштва со годишен приход до 6.000.000 МКД - без договор
за соработка
- за друштва со годишен приход од 6.000.001 до 30.000.000 МКД
- без договор за соработка
- за друштва со годишен приход од 30.000.001 до 120.000.000
МКД - без договор за соработка
-за друштва со годишен приход до 6.000.000 МКД со договор за
соработка
- за друштва со годишен приход од 6.000.001 до 30.000.000 МКД
- со договор за соработка
- за друштва со годишен приход од 30.000.001 до 120.000.000
МКД - со договор за соработка
-за нетрговци со годишен приход до 6.000.000 МКД без договор
за соработка
-за нетрговци со годишен приход од 6.000.001 до 30.000.000 МКД
- без договор за соработка
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8,7%

7,0% за трговци, 7,0% за
нетрговци
7,5% за трговци, 7,5% за
нетрговци

12,90%
9,90%
8,90%
8,11%

9,00%
8,50%
8,00%
8,00%
7,50%
7,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
7,50%
7,00%

9,00%
8,50%
8,00%
7,5%
6,9%
6,5%
8,00%
8,00%
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2.1.1.19.1.

2.1.1.19.1.1

2.1.1.19.2.

2.1.1.19.2.1

2.1.1.20.

2.1.1.21.

2.1.1.22.

2.1.1.23.

2.1.1.24.

-за нетрговци со годишен приход од 30.000.001 до 120.000.000
МКД - без договор за соработка
-за нетрговци со годишен приход до 6.000.000 МКД - со договор
за соработка
-за нетрговци со годишен приход од 6.000.001 до 30.000.000 МКД
- со договор за соработка
-за нетрговци со годишен приход од 30.000.001 до 120.000.000
МКД - со договор за соработка
Денарски кредит за мали и средни претпријатија за
инвестиции во основни средства со рок на отплата до 8
години (овој производ опфаќа долгорочни денарски кредити за
мали и средни претпријатија за инвестиции во основни средства
со рок на отплата до 8 години, до износ од 60 мил. денари, при
сопствено учество од минимум 20% и за обртни средства
максимум до 30% од кредитот– за трговци и нетрговци) – овој
производ се пласира од 04.09.2014 година
Кредит за мали и средни претпријатија за инвестиции во
основни средства со рок на отплата до 8 години (овој
производ опфаќа долгорочни денарски кредити со девизна
клаузула и девизни кредити за мали и средни претпријатија за
инвестиции во основни средства со рок на отплата до 8 години,
до износ од 1 мил. евра, при сопствено учество од минимум 20%
и за обртни средства максимум до 30% од кредитот– за трговци
и нетрговци) – овој производ се пласира од 07.03.2016 година
Денарски кредит за мали и средни претпријатија за обртни
средства со рок на отплата до 3 години (овој производ опфаќа
долгорочни денарски кредити за мали и средни претпријатија за
обртни средства со рок на отплата до 3 години, до износ од 60
мил. ден. и при сопствено учество од минимум 20%– за трговци
и нетрговци) – овој производ се пласира од 04.09.2014 година
Кредит за мали и средни претпријатија за обртни средства
со рок на отплата до 3 години (овој производ опфаќа
долгорочни денарски кредити со девизна клаузула и девизни
кредити за мали и средни претпријатија за обртни средства со
рок на отплата до 3 години, до износ од 1 мил. евра. и при
сопствено учество од минимум 20%– за трговци и нетрговци) –
овој производ се пласира од 07.03.2016 година
Долгорочен денарски кредит за транспортни претпријатија
членки на МАКАМ Транс – за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 10.03.2015 до 06.03.2016 година)
- со приходи до 120 милиони денари
- со приходи над 120 милиони денари
Долгорочен девизен кредит за транспортни претпријатија
членки на МАКАМ Транс – за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 10.03.2015 до 06.03.2016 година)
- со приходи до 120 милиони денари
- со приходи над 120 милиони денари
Долгорочен денарски кредит со девизна клаузула за
транспортни претпријатија членки на МАКАМ Транс – за
трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 07.03.2016 година)
Долгорочен девизен кредит за транспортни претпријатија
членки на МАКАМ Транс – за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 07.03.2016 година)
Долгорочен девизен кредит за енергетска ефикасност за
транспортни претпријатија членки на МАКАМ Транс – за
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8,00%
7,5%
6,9%
6,5%

5,8%

4,75% - 5,3% годишно

6%

5,0% - 5,5% годишно

5,8%
5,5%

5,6%
5,3%
4,9% - 5,2% годишно

4,5%-4,9% годишно
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2.1.1.25.

2.1.1.25.1.

2.1.1.26.

2.1.1.27.

2.1.1.28.

2.1.1.29.

2.1.1.30.

2.1.1.31.

2.1.1.32.

2.1.1.33.

2.1.2.
2.1.2.1.

2.1.2.2.
2.1.2.2.1.

трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 10.03.2015 година)
- со приходи до 120 милиони денари
- со приходи над 120 милиони денари
О2 лимит- Револвинг долгорочен денарски кредит – за
трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 06.04.2015)
Промотивен О2 лимит- Револвинг долгорочен денарски
кредит – за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 07.07.2016 до 31.07.2016)
Долгорочни наменски денарски кредити за набавка на
опрема од Синпекс
( за правни лица и евидентирани индивидуални земјоделци и
други физички лица кои активно се занимаваат со земјоделска
дејност)
(овој производ се пласира од 06.04.2015 година)
- за правни лица
- за индивидуални земјоделци и физички лица кои се
занимаваат со земјоделска дејност
Долгорочен денарски LYONESS кредит
(за правни лица трговци и нетрговци кои ќе купуваат пакет од
LYONESS ДООЕЛ Скопје)
(овој производ се пласира од 07.10.2015)
- за трговци
- за нетрговци
Долгорочен денарски кредит со девизна клаузула (за правни
лица трговци и нетрговци) – Пакет 30
(овој производ се пласира од 22.10.2015 година)
- за трговци
- за нетрговци
Наменски кредити за набавка на половни возила со залог на
возилото за правни лица во ЕУР од Авто Морал Маркет –
02.2016
(овој производ се пласира од 08.02.2016 година)
(денарски кредит со девизна клаузула)
- за трговци
- за нетрговци
Долгорочен 5+ Бизнис денарски и девизен кредит – за
трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 07.03.2016 година)
Долгорочен кредит за набавка на ладилници денарски со
девизна клаузула и девизен кредит – за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 07.03.2016 година)
Долгорочен девизен промотивен кредит за транспортни
претпријатија до 5 години– за трговци
(овој производ се пласира од 01.07.2016 до 31.07.2016 година)
Долгорочен промотивен кредит за транспортни
претпријатија до 5 години– за трговци
(овој производ опфаќа девизни кредити и денарски кредити со
девизна клаузула – за сите апликации од 27.06.2016 година)
(овој производ се пласира од 01.08.2016 до 31.08.2016 година)
Краткорочни кредити
Краткорочни кредити од средства на Банката со и без
определена намена до 12 месеци
(овој производ опфаќа краткорочни денарски кредити од
средства на Банката со и без определена намена до 12 месеци–
за трговци и нетрговци)
Краткорочни кредити без определена намена
Краткорочни кредити на правни лица без определена намена
(овој производ опфаќа кредити денарски на правни лица без
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5,9%
5,7%
6,5%
5,9%

7%
7,5%

10,5%
10,5%

6,00%
6,00%

7,5%
7,5%
5,0% - 6,0%

4,0%

4,0%

4,0%

според договор
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определена намена– за трговци и нетрговци)
- за правни лица класификувани во ризични групи А и Б1
- за одобрени кредити од 01.04.2009 година
- за одобрени кредити од 19.04.2010 година
- за правни лица класификувани во ризични групи А и Б2
- за одобрени кредити од 01.01.2011 година
- за одобрени и пролонгирани кредити од
01.09.2011 година
- за одобрени кредити од 01.10.2013 година
- за правни лица класификувани во ризична група Б2
- за одобрени кредити од 01.04.2009 година
- за одобрени кредити од 19.04.2010 година
- за правни лица класификувани во ризична група Б3
- за одобрени кредити од 01.01.2011 година
- за одобрени и пролонгирани кредити од
01.09.2011 година
- за одобрени кредити од 01.10.2013 година
- за правни лица класификувани во ризична група Б3 и В
- за правни лица класификувани во ризична група В
- за одобрени кредити од 01.01.2011 година
- за одобрени и пролонгирани кредити од 01.09.2011 година
- за одобрени и постојни кредити од 15.06.2016 година
2.1.2.2.1.1.

2.1.2.2.2.

2.1.2.2.2.1

2.1.2.2.3.

2.1.2.2.3.1

Краткорочен денарски кредит за транспортни претпријатија
членки на МАКАМ Транс – за трговци и нетрговци
- со приходи до 120 милиони денари
- со приходи над 120 милиони денари
Кредити на правни лица без определена намена до 12
месеци
(овој производ опфаќа кредити денарски на правни лица без
определена намена– за трговци и нетрговци)
(овој производ се пласира од 10.05.2013 до 05.04.2015 година)
за retail клиенти:
- за правни лица класификувани во ризични групи А1 и Б2
- за правни лица класификувани во ризична група Б3
за retail клиенти со договор за соработка:
- за правни лица класификувани во ризични групи А1 и Б2
- за правни лица класификувани во ризична група Б3
Кредити на правни лица без определена намена до 12
месеци
(овој производ опфаќа кредити денарски на правни лица без
определена намена– за трговци и нетрговци)
(овој производ се пласира од 06.04.2015 година)
за retail клиенти без договор за соработка:
- за правни лица класификувани во ризични групи А1 и Б2
- за правни лица класификувани во ризична група Б3
за retail клиенти со договор за соработка:
- за правни лица класификувани во ризични групи А1 и Б2
- за правни лица класификувани во ризична група Б3
Краткорочен денарски кредит 6+6– за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 21.07.2014 до 05.04.2015 година)
Краткорочен денарски кредит 6+6– за трговци и нетрговци
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8,5% за трг. и нетрг.
10% за трг. и нетрг.
9% за трг. и нетрг.
8,5% за трг. и нетрг.
9% за трг. и нетрг.
7,9% за трг. и нетрг.
11% за трг. и нетрг.
12%
за
трговци
11,25% за нетрговци
11% за трг. и нетрг.
10,5% за трг. и нетрг.
11% за трг. и нетрг.

и

8,5% за трг. и нетрг.
15%
за
трговци
11,25% за нетрговци

и

15%
за
трговци
11,25% за нетрговци
15,5% за трговци
11,25% за нетрговци
9,90% за трг. и нетрг

и

6,9%
6,5%

8,5%
9,0%
8,0%
8,5%

8,5%
9,0%
7,5%
7,9%
6,5% за првите 180
дена, а 9,5% за
наредните 180 дена
5,9% за првите 180
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и

(овој производ се пласира од 06.04.2015 година)
2.1.2.3.

Краткорочни кредити обезбедени со 100% девизен депозит
(овој производ опфаќа краткорочни денарски кредити со девизна
клаузула обезбедени со 100% девизен депозит– за трговци и
нетрговци)

2.1.2.4.

Краткорочни кредити од сопствени извори на Банката, на
комитенти на Банката со покритие депониран девизен или
денарски депозит– за трговци и нетрговци
Краткорочни кредити од сопствени извори на Банката, на
комитенти на Банката со покритие депониран девизен или
денарски депозит
(овој производ опфаќа краткорочен кредит од сопствени извори
на Банката, на комитенти на Банката со покритие депониран
девизен или денарски депозит– за трговци и нетрговци)
(овој производ се пласира до 30.09.2013 година)
• доколку покритието е во денари
(денарски кредит)

2.1.2.4.1.

•

доколку покритието е во девизи депонирани на книшка
или на сметка во Банката
(денарски кредит со девизна клаузула)

доколку покритието е во девизи депонирани во трезорот
на Банката
Краткорочни кредити од сопствени извори на Банката, на
комитенти на Банката со покритие депониран (минимум )
100% девизен или денарски депозит
(овој производ опфаќа краткорочни кредити од сопствени извори
на Банката, на комитенти на Банката со покритие депониран
( минимум) 100% девизен или денарски депозит– за трговци и
нетрговци)
(овој производ се пласира од 01.10.2013 година)
- доколку покритието е во денари
(денарски кредити/денарски револвинг кредити)
•

2.1.2.4.1.1.

-

доколку покритието е во девизи депонирани на книшка
или на сметка во Банката
(денарски кредити/денарски револвинг кредити со
девизна клаузула)

-

доколку покритието е во девизи депонирани на книшка
или на сметка во Банката
(девизни кредити/девизни револвинг кредити)
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дена, а 8,9% за
наредните 180 дена
до 5 процентни поени
каматна маргина
пресметана како
разлика помеѓу
каматната стапка која се
применува на кредитот
и каматната стапка која
се плаќа на средствата
од надворешни извори

3 процентни поени
повисоко од
соодветната пасивна
каматна стапка која се
применува на депозитот
3,7 процентни поени
повисоко од
соодветната пасивна
каматна стапка која се
применува на депозитот
и примена на девизна
клаузула
7,93% за трговци
7,63% за нетрговци

и

2 процентни поени
повисоко од
соодветната пасивна
каматна стапка која се
применува на депозитот
3 процентни поени
повисоко од
соодветната пасивна
каматна стапка која се
применува на депозитот
и примена на девизна
клаузула
2,5 процентни поени
повисоко од
соодветната пасивна
каматна стапка која се
применува на депозитот
и примена на девизна
клаузула
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-

2.1.2.4.2.

доколку покритието е во девизи депонирани во трезорот
на Банката
Краткорочен кредит од сопствени извори на Банката, на
комитенти на Банката со покритие депониран 100% девизен
или денарски депозит
(овој производ опфаќа краткорочен кредит од сопствени извори
на Банката, на комитенти на Банката со покритие депониран
девизен или денарски депозит до 12 месеци, револвинг кредит–
за трговци и нетрговци)
(овој производ се пласира од 10.05.2013 година)
за retail клиенти:
- доколку покритието е во денари
(денарски кредит)

-

доколку покритието е во девизи депонирани на книшка
или на сметка во Банката
(денарски кредит со девизна клаузула)

за retail киленти со договор за соработка:
доколку покритието е во денари
(денарски кредит)

-

2.1.2.5.

2.1.2.5.1.

2.1.2.6.

2.1.2.6.1.

доколку покритието е во девизи депонирани на книшка
или на сметка во Банката
(денарски кредит со девизна клаузула)
Ненаменски кредити обезбедени со државни обврзници од
старо девизно штедење и денационализација во висина од
50% од номиналната вредност на обврзниците
(овој производ опфаќа ненаменски денарски кредити со девизна
клаузула, обезбедени со државни обврзници)
(овој производ се пласира до 30.09.2013 година)
Ненаменски кредити обезбедени со државни обврзници од
старо девизно штедење и денационализација со покриеност
од 110% од висината на кредитот
(овој производ опфаќа ненаменски денарски кредити со девизна
клаузула, обезбедени со државни обврзници во залог и
усогласена динамика на доспевање на кредитот со реално
достасување на инструментот на обезбедување– за трговци и
нетрговци)
(овој производ се пласира од 01.10.2013 година)
Краткорочен кредит на комитенти на Банката кои како
покритие по истиот имаат лоро акредитив или чекови
издадени од странска банка
(овој производ опфаќа краткорочен денарски кредит на
комитенти на Банката кои како покритие по истиот имаат лоро
акредитив или чекови издадени од странска банка– за трговци и
нетрговци)
(овој производ се пласира до 30.09.2013 година)
Краткорочен кредит на правни лица кој како покритие по
истиот има лоро акредитив или лоро гаранција издадени од
странска банка во корист на корисникот на кредитот, со
покриеност од минимум 100% од висината на кредитот
(овој производ опфаќа краткорочни кредити - девизни, денарски
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6,5%

2,5 процентни поени
повисоко од
соодветната пасивна
каматна стапка која се
применува на депозитот
3,0 процентни поени
повисоко од
соодветната пасивна
каматна стапка која се
применува на депозитот
и примена на девизна
клаузула
2 процентни поени
повисоко од
соодветната пасивна
каматна стапка која се
применува на депозитот
2,5 процентни поени
повисоко од
соодветната пасивна
каматна стапка која се
применува на депозитот
и примена на девизна
клаузула

10% за трговци и 7,63%
за нетрговци,со примена
на девизна клаузула

7,5% за трговци и 7,5%
за
нетрговци,
со
примена на девизна
клаузула

10%
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2.1.2.7.

2.1.2.7.1.

2.1.2.8.

2.1.2.9.

2.1.2.10.

со девизна клаузула и денарски, кој како покритие по истиот има
лоро акредитив или лоро гаранција издадени од странска банка
во корист на корисникот на кредитот со покриеност од минимум
100% од висината на кредитот– за трговци и нетрговци)
(овој производ за денарски кредити со девизна клаузула се
пласира од 01.10.2013 година, овој производ за девизни и
денарски кредити се пласира од 01.05.2015)
- за правни лица класификувани во ризични групи А и Б2
- за правни лица класификувани во ризични групи Б3
Краткорочен кредит на комитенти на Банката кои како
покритие по истиот имаат банкарска гаранција и граѓански
чекови
(овој производ опфаќа краткорочен денарски кредит на
комитенти на Банката кои како покритие по истиот имаат
банкарска гаранција и граѓански чекови– за трговци и нетрговци)
(овој производ се пласира до 30.09.2013 година)
Краткорочен кредит на правни лица кој како покритие има
банкарска гаранција издадена во корист на Банката во
висина од минимум 100% од висината на кредитот
(овој производ во зависност од валутата на гаранцијата опфаќа
краткорочен денарски кредит/денарски кредит со девизна
клаузула/девизен кредит кој како покритие по истиот има
банкарска гаранција издадена во корист на Банката во висина од
минимум 100% од висината на кредитот– за трговци и нетрговци)
- за одобрени денарски кредити од 01.10.2013 година
- за одобрени денарски кредити со девизна клаузула и
девизни кредити од 01.10.2013 година
Наменски кредити за производство, откуп и залиха на
земјоделски производи, како и за преработки на истите, а
наплатата од реализација пристигнува во Банката
(овој производ опфаќа наменски денарски кредити за
производство, откуп и залиха на земјоделски производи, како и
за преработки на истите, а наплатата од реализација
пристигнува во Банката– за трговци и нетрговци)
Наменски кредити за реализација на стоки на комитент на
Банката, а враќањето на кредитот ќе биде преку плаќање на
стоката од крајниот корисник на сметката на Банката
(овој производ опфаќа наменски денарски кредити за
реализација на стоки на комитент на Банката, а враќањето на
кредитот ќе биде преку плаќање на стоката од крајниот корисник
на сметката на Банката– за трговци и нетрговци)
Краткорочни кредити за извоз и припрема на производство
за извоз доколку приливот од странство од извршениот
извоз се остварува преку Банката
(овој производ опфаќа краткорочни денарски кредити со девизна
клаузула за извоз и припрема на производство за извоз доколку
приливот од странство од извршениот извоз се остварува преку
Банката– за трговци и нетрговци)
- за правни лица класификувани во ризични групи А и Б1
- за правни лица класификувани во ризични групи А и Б2
- за одобрени кредити од 01.01.2011 година
- за одобрени и пролонгирани кредити од
01.09.2011 година
- за одобрени кредити од 01.10.2013 година
- за правни лица класификувани во ризична група Б2
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6,5%
7,5% за трговци и 7,5%
за нетрговци
10%

6,7%
6,5%

12% за трговци и
11,25% за нетрговци

14% за трговци и
11,25% за нетрговци

9% за трговци и 7,63%
за нетрговци
9% за трговци и 7,63%
за нетрговци
9,5% за трговци и 7,63%
за нетрговци
6,7% за трг. и нетрг.
11% за трговци и 7,63%
за нетрговци
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- за правни лица класификувани во ризична група Б3
- за одобрени кредити од 01.01.2011 година

11% за трговци и 7,63%
за нетрговци

- за одобрени и пролонгирани кредити од
01.09.2011 година

11,50% за трговци
7,63% за нетрговци

- за одобрени кредити од 01.10.2013 година

7,7% за трговци и 7,63%
нетрговци

и

- за правни лица класификувани во ризична група Б3 и В

2.1.2.11.

2.1.2.12.

- за правни лица класификувани во ризична група В
- за одобрени кредити од 01.01.2011 до 01.09.2011 година
(овој производ за правни лица класифицирани во
ризични групи В не се пласира од 01.09.2011 година)
Краткорочни кредити за извоз и припрема на производство
за извоз доколку приливот од странство од извршениот
извоз се остварува преку Банката
(овој производ опфаќа краткорочни кредити – девизни, денарски
со девизна клаузула и денарски за извоз и припрема на
производство за извоз доколку приливот од странство од
извршениот извоз се остварува преку Банката– за трговци и
нетрговци)
(овој производ за девизни кредити се пласира од 01.10.2013
година, овој производ за денарски кредити со девизна клаузула и
денарски кредити се пласира од 01.05.2015)
* за правни лица класификувани во ризични групи А и Б2
* за правни лица класификувани во ризична група Б3
Одобрување девизни и денарски кредити
(овој производ опфаќа одобрување девизни и денарски кредити–
за трговци и нетрговци)

2.1.2.13.

Кредити од наменски извори и наменски орочени средства
на правни лица
(овој производ опфаќа кредити од денарски и девизни наменски
извори и наменски орочени средства на правни лица– за трговци
и нетрговци)

2.1.2.14.

Краткорочни денарски кредити со девизна клаузула за
правни лица– за трговци и нетрговци
- за правни лица класификувани во ризични групи А и Б1
- за одобрени кредити од 19.04.2010 година
- за правни лица класификувани во ризични групи А и Б2
- за одобрени кредити од 01.01.2011 година
- за одобрени и пролонгирани кредити од
01.09.2011 година
- за одобрени кредити од 01.10.2013 година
- за правни лица класификувани во ризична група Б2
- за одобрени кредити од 19.04.2010 година

14,44% за трговци и
7,63% за нетрговци
14,44% за трговци и
7,63% за нетрговци

6,7%
7,7% за трговци и 7,63%
за нетрговци
По договор но не
помалку од каматната
стапка што ја плаќа
Банката за средствата
доколку истите се од
наменски извори,
зголемени за најмалку
0,5 процентен поен
По договор но не
помалку од каматната
стапка што ја плаќа
Банката за средствата
од наменски извори,
зголемени за најмалку
0,5 процентен поен

9% за трговци и 7,63%
за нетрговци
8,5% за трговци и 7,63%
за нетрговци
8% за трговци и 7,63%
за нетрговци
8,5% за трговци и 7,63%
за нетрговци
7,5% за трговци и 7,5%
за нетрговци
11% за трговци и 7,63%
за нетрговци
10,5% за трговци и
7,63% за нетрговци

- за правни лица класификувани во ризична група Б3
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- за одобрени кредити од 01.01.2011 година
- за одобрени и пролонгирани кредити од
01.09.2011 година
- за одобрени кредити од 01.10.2013 година
2.1.2.15.

2.1.2.15.1.

2.1.2.15.2

2.1.2.16.

2.1.2.17.

2.1.2.17.1

2.1.2.18.

2.1.2.19.

2.1.2.19.1.

2.1.2.20.

2.1.2.21.

Краткорочни БИЗНИС ПЛУС денарски кредити за правни
лица– за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 10.05.2013 до 25.11.2013 година)
Краткорочни БИЗНИС ПЛУС денарски кредити за правни
лица– за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 26.11.2013 година)
Промотивен Краткорочен БИЗНИС ПЛУС денарски кредит за
правни лица –за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 11.11.2016 до 11.12.2016
Краткорочен БРЗ БИЗНИС денарски кредит– за трговци и
нетрговци
(овој производ се пласира од 26.11.2013 година)
Краткорочни наменски денарски кредити за набавка на
опрема – за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 19.08.2013 година)
- за кредити со учество над 50%
- за кредити со учество од 30% до 50%
Краткорочен наменски денарски кредити за набавка на
опрема од Синпекс
(за правни лица и евидентирани индивидуални земјоделци и
други физички лица кои активно се занимаваат со земјоделска
дејност)
(овој производ се пласира од 06.04.2015 година)
- за правни лица
- за индивидуални земјоделци и физички лица кои се
занимаваат со земјоделска дејност
Денарски кредит за мали и средни претпријатија за обртни
средства со рок на отплата до 12 месеци (овој производ
опфаќа краткорочни денарски кредити за мали и средни
претпријатија за обртни средства со рок на отплата до 12
месеци, до износ од 60 мил. ден. и при сопствено учество од
минимум 20%– за трговци и нетрговци) – овој производ се пласи
од 04.09.2014 година
Кредит за дозволено пречекорување на сметка во денари до
12 месеци – за трговци и нетрговци

Кредит за дозволено пречекорување на сметка во денари до
12 месеци наменет за транспортни претпријатија членки на
МАКАМ Транс – за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 10.03.2015 година)
- со приходи до 120 милиони денари
- со приходи над 120 милони денари
Краткорочен денарски кредит за транспортни претпријатија
членки на МАКАМ Транс – за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 10.03.2015 до 06.03.2016 година)
- со приходи до 120 милиони денари
- со приходи над 120 милони денари
Краткорочен девизен кредит за транспортни претпријатија
членки на МАКАМ Транс – за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 10.03.2015 до 06.03.2016 година)
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10% за трговци и 7,63%
за нетрговци
10,5% за трговци и
7,63% за нетрговци
8,5% за трговци и 7,63%
за нетрговци
9,5%

7,9%

6,3%

8,7%

7,0%
7,5% за трговци и 7,5%
за нетрговци

7%
7,5%

6%

8,4% за А1 и Б2
класифицирани клиенти
8,9% за Б3
класифицирани клиенти

6,9%
6,5%

5,8%
5,5%
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- со приходи до 120 милиони денари
- со приходи над 120 милони денари
2.1.2.22.

2.1.2.23.

2.1.2.24.

2.1.2.25.

2.1.2.26.

2.1.2.27.

2.1.2.28.

2.1.2.29.

2.1.2.30.

2.1.2.31.
2.1.2.32.

2.1.2.33.

Краткорочен денарски кредит со девизна клаузула за
транспортни претпријатија членки на МАКАМ Транс – за
трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 07.03.2016 година)
Краткорочен девизен кредит за транспортни претпријатија
членки на МАКАМ Транс – за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 07.03.2016 година)
Краткорочен Агро бизнис кредит
(овој производ опфаќа краткорочни денарски кредити за
индивидуални земјоделци и правни лица кои се занимаваат со
земјоделска дејност )
(овој производ се пласира од 25.04.2013 година)
Краткорочен денарски LYONESS кредит
(за правни лица кои ќе купуваат пакет од LYONESS ДООЕЛ
Скопје)
(овој производ се пласира од 07.10.2015)
- трговци
- нетрговци
Краткорочен денарски кредит (за трговци и нетрговци) –
Пакет 30
(овој производ се пласира од 22.10.2015)
- за трговци
- за нетрговци
Денарски кредит за дозволено пречекорување на сметка –
overdraft (за трговци и нетрговци) – Пакет 30
(овој производ се пласира од 22.10.2015)
- за трговци
- за нетрговци
Краткорочен 5+ Бизнис кредит денарски и девизен – за
трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 07.03.2016 година)
Краткорочен кредит за набавка на ладилници денарски со
девизна клаузула и девизни кредити – за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 07.03.2016 година)
Краткорочен кредит за мали и средни претпријатија –
денарски со девизна клаузула или девизен кредит за обртни
средства – за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 07.03.2016 година)
Едноставен бизнис кредит – за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 03.05.2016 година)
Факторинг за домашни компании без право на регрес за А и
Б клиенти во денари– за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 08.06.2016 година)
- за фактури со валута на 30 дена
- за фактури со валута на 60 дена
- за фактури со валута на 90 дена
- за фактури со валута на 180 дена
Факторинг за домашни компании со право на регрес за А и Б
клиенти во денари– за трговци и нетрговци
(овој производ се пласира од 08.06.2016 година)
-

за фактури со валута на 30 дена
за фактури со валута на 60 дена
за фактури со валута на 90 дена
за фактури со валута на 180 дена

Одлука за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје – пречистен текст 01.01.2017 година

5,6%
5,3%

4,9%-5,2%

4,5%-4,9%
8%

10,5%
10,5%

6,9%
6,9%

7,9%
7,9%
5,0%-6,0%

4,0%

5,0%-5,5%

0%

од износ на фактура
1,50%
2,50%
4,50%
6,50%

од износ на фактура
1,00%
2,00%
4,00%
6,00%
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2.1.2.34.

2.1.2.35.

2.1.2.36.

2.1.2.37.

Факторинг за домашни компании без право на регрес за В и
полошо класифицирани клиенти во денари– за трговци и
нетрговци
(овој производ се пласира од 08.06.2016 година)
- за фактури со валута на 30 дена
- за фактури со валута на 60 дена
- за фактури со валута на 90 дена
- за фактури со валута на 180 дена
Факторинг за домашни компании со право на регрес за В и
полошо класифицирани клиенти во денари– за трговци и
нетрговци
(овој производ се пласира од 08.06.2016 година)
- за фактури со валута на 30 дена
- за фактури со валута на 60 дена
- за фактури со валута на 90 дена
- за фактури со валута на 180 дена
Краткорочен кредит за финансирање на нето извозници нови набавки на суровини и материјали за припрема за
извоз –за А, Б1 и Б2 клиенти – денарски со девизна клаузула
или девизен кредит
(овој производ се пласира од 18.05.2016 година)
- за клиенти со остварени девизни приливи преку Банката
на износ до 2,5 мил ЕУР
- за клиенти со остварени девизни приливи преку Банката
на износ над 2,5 мил ЕУР
Краткорочен кредит за финансирање на нето извозници нови набавки на суровини и материјали за припрема за
извоз –Б3 клиенти – денарски со девизна клаузула или девизен
кредит
(овој производ се пласира од 18.05.2016 година)

од износ на фактура
2,50%
4,50%
6,50%
12,50%

од износ на фактура
2,00%
4,00%
6,00%
12,00%

3,90%
3,80%

4,00%

2.2. АКТИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА КРЕДИТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.1.1.

2.2.1.1.2.

Кредити за физички лица со девизна клаузула
Потрошувачки кредити
Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица без
определена намена, без жиранти, до 4 години до 2.000
ЕУР - со девизна клаузула ЕУР
Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица без
определена намена до 4 години до 5.000 ЕУР
- со девизна клаузула ЕУР

2.2.1.1.3.

2.2.1.1.3.1.

2.2.1.1.3.2.

- со девизна клаузула ЦХФ
Хипотекарни ненаменски кредити на физички лица без
определена намена до 15 години
(овој производ не се пласира од 01.02.2010 година)
- со девизна клаузула ЕУР
- со девизна клаузула ЦХФ
Хипотекарни ненаменски кредити на физички лица без
определена намена до 15 години со 1/3 девизен депозит
- со девизна клаузула ЕУР
(овој производ не се пласира од 01.11.2009 година)
- за одобрени кредити од 01.11.2009 година
(овој производ не се пласира од 01.02.2010 година)
Хипотекарни ненаменски кредити
- со девизна клаузула ЕУР

Одлука за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје – пречистен текст 01.01.2017 година

7,63%
7,63% за кредити
до 2 години
7,63% за кредити
до 4 години
7,63% за кредити
до 4 години

7,63%
7,63%

7,63%
6,9%

7,63%
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2.2.1.1.3.3.

2.2.1.1.3.4.

2.2.1.1.3.4.1.

2.2.1.1.3.4.2.

2.2.1.1.3.4.3.

2.2.1.1.3.4.4

- со 1/3 девизен депозит
(овој производ се пласира од 01.02.2010 до 08.11.2010 г.)
Хипотекарни ненаменски кредити – 11.2010
- со 1/3 девизен депозит
(овој производ се пласира од 08.11.2010 до 31.03.2011 г.)
НЛБ Хипотекарен кредит – 04.2011
(овој производ се пласира од 01.04.2011 до 10.08.2011 г.)

6,9%
7,63%
6,9%

Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
- со 1/3 девизен депозит
НЛБ Хипотекарен кредит – 08.2011
(овој производ се пласира од 11.08.2011 до 14.11.2011 г.)
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
- со 1/3 девизен депозит
НЛБ Хипотекарен кредит – 11.2011
(овој производ се пласира од 15.11.2011 до 24.03.2013 г.)

6,9%
7,2%
6,5%

Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
- со 1/3 девизен депозит
НЛБ Хипотекарен кредит во ЕУР- 03.2013
(овој производ се пласира од 25.03.2013 до 06.09.2016
година)

7,2%
7,5%
6,9%

Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
- со 1/3 девизен депозит во ЕУР
(со 1/3 девизен депозит се пласира до 31.10.2015 година)
Хипотекарен готовински кредит во ЕУР– 09.2016

6,5%
7,0%
6,3%

7,63%
7,63%
7,5%

(овој производ се пласира од 07.09.2016 година)
5,9%
Клиенти кои примаат плата преку Банката
7,0%
2.2.1.1.4.

2.2.1.1.5.
2.2.1.1.6.

2.2.1.1.7.

2.2.1.1.8.

2.2.1.1.9.

2.2.1.1.10.1.

Клиенти кои не примаат плата преку Банката
Хипотекарни потрошувачки кредити на физички лица
без определена намена до 10 години
- со девизна клаузула ЕУР
- со девизна клаузула ЦХФ
Долгорочен лесен потрошувачки кредит до 4 години - со
девизна клаузула
Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица со
определена намена до 4 години
- со девизна клаузула ЕУР
- со девизна клаузула ЦХФ
Долгорочни ВИП потрошувачки кредити на физички
лица без определена намена до 5 години
- со девизна клаузула ЕУР
- со девизна клаузула ЦХФ
Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица –
пензионери без определена намена до 30 месеци - со
девизна клаузула
Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица –
пензионери корисници на словенечки пензии без
определена намена до 30 месеци - со девизна клаузула
Долгорочен виолетов потрошувачки кредит до 84
месеци – 11.2010
(овој производ се пласира од 08.11.2010 до 10.08.2011 г.)

Одлука за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје – пречистен текст 01.01.2017 година

7,63%
7,63%
7,63%

7,63%
7,63%

7,63%
7,63%

7,63%

7,63%
7,63%
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2.2.1.1.10.2.

2.2.1.1.10.3.

2.2.1.1.10.4.

2.2.1.1.10.5.

2.2.1.1.10.6

Долгорочен виолетов потрошувачки кредит до 84
месеци – 08.2011
(овој производ се пласира од 11.08.2011 до 14.11.2011 г.)
Долгорочен виолетов потрошувачки кредит до 96
месеци – 11.2011
(овој производ се пласира од 15.11.2011 до 31.12.2015 г.)
Виолетов потрошувачки кредит во ЕУР до 96 месеци –
01.2016
(овој производ се пласира од 01.01.2016 до 30.06.2016 г.)
Виолетов потрошувачки кредит во ЕУР до 96 месеци –
07.2016
(овој производ се пласира од 01.07.2016 г.)
РИЗИКО Виолетов потрошувачки кредит во ЕУР –
11.2016
(овој производ се пласира од 01.11.2016 г.)

2.2.1.1.10.7

Промотивен Виолетов потрошувачки кредит во ЕУР –
11.2016
(овој производ се пласира од 15.11.2016 г. до 31.12.2016)

2.2.1.1.11.1.
2.2.1.1.11.2.
2.2.1.1.11.3.

2.2.1.1.11.4.

2.2.1.1.12.

2.2.1.1.12.1.

2.2.1.1.12.2.

2.2.1.1.13.

2.2.1.1.13.1

2.2.1.1.14

2.2.1.2.

НЛБ Супер кредит до 84 месеци – 04.2011
(овој производ се пласира од 01.04.2011 до 10.08.2011 г.)
НЛБ Супер кредит до 84 месеци – 08.2011
(овој производ се пласира од 11.08.2011 до 30.06.2012 г.)
Потрошувачки кредит за неприматели на плата, во ЕУР –
07.2012
(овој производ се пласира од 01.07.2012 до 01.01.2015
година)
Потрошувачки кредит за неприматели на плата, во ЕУР –
01.2015
(овој производ се пласира од 02.01.2015 година)
Виолетов Плус потрошувачки кредит до 96 месеци
– 02.2012
(овој производ се пласира од 01.03.2012 до 31.12.2015
година)
Виолетов Плус потрошувачки кредит до 96 месеци
– 01.2016
(овој производ се пласира од 01.01.2016 до 30.06.2016 г.)
Виолетов Плус потрошувачки кредит до 96 месеци
– 07.2016
(овој производ се пласира од 01.07.2016 година)
Супер кредит во ЕУР до 96 месеци
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
(овој производ се пласира од 01.11.2013 до 23.03.2015
година)
Супер кредит во ЕУР до 96 месеци
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
(овој производ се пласира од 24.03.2015 година)
Промотивен Виолетов потрошувачки кредити во ЕУР –
11.2015
(денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР)
(овој производ се пласира од 01.11.2015 до 31.12.2015
година)
Кредити за купување, изградба, доградба, надградба и
реновирање на недвижнини (станбен, деловен простор и
земјиште)

Одлука за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје – пречистен текст 01.01.2017 година

7,63%

7,63%

7,63%
7,60%

6% фиксна каматна
стапка за првите 2 години
7,6% променлива каматна
стапка за остатокот од
периодот
6% фиксна каматна
стапка за првите 13
(тринаесет) месеци
7,6% променлива каматна
стапка за остатокот од
периодот
7,63%
7,63%
7,63%

7,63%

7,63%

7,63%

7,60%

6,9%

6,5%

6% фиксна каматна
стапка за првата година,
7,63% променлива
каматна стапка за
остатокот од периодот

20

2.2.1.2.1.1.

2.2.1.2.1.1.1.

2.2.1.2.1.2.

Кредити за купување, изградба, доградба, надградба и
реновирање на недвижнини
(овој производ не се пласира од 01.11.2009 година)
а) со девизна клаузула ЕУР
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
б) со девизна клаузула ЦХФ
Кредити за набавка, изградба, доградба, надградба и
реновирање на недвижнини со покритие 1/3 девизен
депозит
(овој производ не се пласира од 01.04.2009 година)
- за одобрени кредити од 01.04.2009 година
(овој производ не се пласира од 01.11.2009 година)
НЛБ Станбен кредит
(Кредит за купување, изградба, доградба, надградба и
реновирање на недвижнини, со девизна клаузула ЕУР)
(овој производ се пласира од 01.11.2009 до 08.11.2010 г.)
Клиенти кои примаат плата преку Банката

7,63%
7,63%
7,63%

7%
6,9%

6,9% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 7,63% за
остатокот од периодот*

*од 01.12.2012 година 7% за остатокот од периодот
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
- со покритие 1/3 девизен депозит

2.2.1.2.1.2.1.

Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
НЛБ Станбен кредит - 11.2010
(овој производ се пласира од 08.11.2010 до 31.03.2011 г.)
Клиенти кои примаат плата преку Банката

7,63%
5,9%
6,9%

6,5% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 7,5% за
остатокот од периодот*

*од 01.12.2012 година 7% за остатокот од периодот
Клиенти кои не примаат плата преку Банката

2.2.1.2.1.2.2.

- со покритие 1/3 девизен депозит
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
НЛБ Станбен кредит - 04.2011
(овој производ се пласира од 01.04.2011 до 24.03.2013 г.)
Клиенти кои примаат плата преку Банката

Клиенти кои не примаат плата преку Банката

7,63%
5,9%
6,9%

6,2% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 7% за
остатокот од периодот

6,5% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 7,5% за
остатокот од периодот

- со покритие 1/3 девизен депозит

2.2.1.2.1.2.3.

Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
НЛБ Станбен кредит во ЕУР - 03.2013
(овој производ се пласира од 25.03.2013 до 05.06.2013 г.)

Одлука за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје – пречистен текст 01.01.2017 година

5,5%
6%
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Клиенти кои примаат плата преку Банката

5,9% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 7,0% променлива
за остатокот од периодот

Клиенти кои не примаат плата преку Банката

6,2% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 7,5% променлива
за остатокот од периодот

- со покритие 1/3 девизен депозит во ЕУР

2.2.1.2.1.2.4.

Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
НЛБ Станбен кредит во ЕУР - 06.2013
(овој производ се пласира од 06.06.2013 до 24.09.2014 г.)
Клиенти кои примаат плата преку Банката

Клиенти кои не примаат плата преку Банката
- со покритие 1/3 девизен депозит во ЕУР

2.2.1.2.1.2.5.

Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
НЛБ Станбен кредит во ЕУР - 09.2014
(овој производ се пласира од 25.09.2014 до 18.11.2014 г.)
Клиенти кои примаат плата преку Банката

Клиенти кои не примаат плата преку Банката

2.2.1.2.1.2.6.

- со покритие 1/3 девизен депозит во ЕУР
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
НЛБ Станбен кредит во ЕУР - 11.2014
(овој производ се пласира од 19.11.2014 до 28.02.2015
година)
Клиенти кои примаат плата преку Банката

Клиенти кои не примаат плата преку Банката

- со покритие 1/3 девизен депозит во ЕУР
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката

Одлука за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје – пречистен текст 01.01.2017 година

5,2%
5,7%
5,5% фиксна каматна
стапка за првите пет
години, 6,9% променлива
за остатокот од периодот
5,9% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 7,0% променлива
за остатокот од периодот
4,9%
5,5%
5,0% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 5,5% фиксна
каматна стапка за
следните две години и
6,9% променлива за
остатокот од периодот
5,9% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 7,0% променлива
за остатокот од периодот
4,9%
5,5%
5,0% фиксна каматна
стапка за првите пет
години и 6,5%
променлива за остатокот
од периодот
5,9% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 7,0% променлива
за остатокот од периодот
4,9%
5,5%
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2.2.1.2.1.2.7.

НЛБ Станбен кредит во ЕУР - 03.2015
(овој производ се пласира од 01.03.2015 година)
Клиенти кои примаат плата преку Банката

Клиенти кои не примаат плата преку Банката

2.2.1.2.1.2.8

Промотивен станбен кредит во ЕУР
(овој производ се пласира од 01.11.2016 до 31.12.2016
година)

2.2.1.2.1.2.9.

НЛБ Станбен кредит во ЕУР РИЗИКО - 06.2016
(овој производ се пласира од 01.06.2016 година)
Клиенти кои примаат плата преку Банката

2.2.1.2.1.2.10

Промотивен станбен кредит во ЕУР - РИЗИКО
(овој производ се пласира од 01.11.2016 до 31.12.2016
година)

2.2.1.2.1.3.

НЛБ Промотивен станбен кредит во ЕУР - 03.2014
(овој производ се пласира од 10.03.2014 до 31.08.2014 г.)
Клиенти кои примаат плата преку Банката

2.2.1.2.1.3.1.

НЛБ Промотивен станбен кредит во ЕУР – 01.11.2014
(овој производ се пласира од 01.11.2014 до 12.11.2014 г.)
Клиенти кои примаат плата преку Банката

2.2.1.2.1.3.2.

НЛБ Промотивен станбен кредит во ЕУР – 13.11.2014
(овој производ се пласира од 13.11.2014 година)

2.2.1.2.1.4.

Златен станбен кредит (денарски кредит со девизна
клаузула во ЕУР),
(овој производ се пласира од 15.04.2013 до 05.06.2013 г.)
– во висина до 150.000 ЕУР
(до 15.000 ЕУР со обезбедување хипотека на
идна градба од кој било изведувач)
- за клиенти на лично банкарство,
приматели на плата во НЛБ ТБ
Златен станбен кредит (денарски кредит со девизна
клаузула во ЕУР),
(овој производ се пласира од 06.06.2013 до 31.10.2014 г.)
– во висина до 150.000 ЕУР
(до 15.000 ЕУР со обезбедување хипотека на
идна градба од кој било изведувач)
за клиенти на лично банкарство,
приматели на плата во НЛБ ТБ

2.2.1.2.1.4.1.

Одлука за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје – пречистен текст 01.01.2017 година

4,7% фиксна каматна
стапка за првите три
години и 4,9% фиксна
каматна стапка за
следните две години и
6,5% променлива за
остатокот од периодот
5,9% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 7,0% променлива
за остатокот од периодот
4,2% фиксна каматна
стапка за првите 3 години
и 6,0% променлива за
остатокот од периодот
4,5% фиксна годишна
каматна стапка за првите
пет години и 6,5%
променлива годишна
каматна стапка за
остатокот од периодот
3,9% фиксна каматна
стапка за првите 3 години,
и 6,0% променлива за
остатокот од периодот
5,0% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 5,9% фиксна
каматна стапка за
следните две години и
6,9% променлива за
остатокот од периодот
5,0% фиксна каматна
стапка за првите пет
години и 6,9%
променлива за остатокот
од периодот
2,9% фиксна каматна
стапка за првите три
години и 6,9%
променлива за остатокот
од периодот

5,6% фиксна годишна
каматна стапка за првите
3 години и 6,5%
променлива годишна
каматна стапка за
остатокот од периодот
5,2% фиксна годишна
каматна стапка за првите
5 години и 6,5%
променлива годишна
каматна стапка за
остатокот од периодот

23

2.2.1.2.1.4.2.

2.2.1.2.1.4.3.

2.2.1.2.1.4.4.

2.2.1.2.1.4.5

Златен станбен кредит (денарски кредит со девизна
клаузула во ЕУР),
(овој производ се пласира од 01.11.2014 до 18.11.2014 г.)
– во висина до 150.000 ЕУР
(до 15.000 ЕУР со обезбедување хипотека на
идна градба од кој било изведувач)
за клиенти на лично банкарство,
приматели на плата во НЛБ ТБ
Златен станбен кредит (денарски кредит со девизна
клаузула во ЕУР),
(овој производ се пласира од 19.11.2014 до 28.02.2015
година)
– во висина до 150.000 ЕУР
(до 15.000 ЕУР со обезбедување хипотека на
идна градба од кој било изведувач)
за клиенти на лично банкарство,
приматели на плата во НЛБ ТБ
Златен станбен кредит (денарски кредит со девизна
клаузула во ЕУР),
(овој производ се пласира од 01.03.2015 година)

Промотивен ЗЛАТЕН станбен кредит
(денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР),
(овој производ се пласира од 01.11.2016 до 31.12.2016
година)

2.2.1.2.1.4.6.

Златен станбен кредит РИЗИКО – 06.2016 (денарски
кредит со девизна клаузула во ЕУР),
(овој производ се пласира од 01.06.2016 година)

2.2.1.2.1.4.7

Промотивен ЗЛАТЕН станбен кредит РИЗИКО
(денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР),
(овој производ се пласира од 01.11.2016 до 31.12.2016
година)

2.2.1.2.1.5.1.

НЛБ Субвенциониран станбен кредит
(овој производ се пласира од 25.01.2012 до 20.08.2014 г.)
- субвенционирање на половина од месечниот ануитет
првите пет години од отплатата

- субвенционирање на половина од учеството за
станот/куќата
2.2.1.2.1.5.2.

НЛБ Субвенциониран станбен кредит
(овој производ се пласира од 21.08.2014 година)
- субвенционирање на дел од месечниот ануитет

Одлука за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје – пречистен текст 01.01.2017 година

5% фиксна годишна
каматна стапка за првите
5 години и 6,5%
променлива годишна
каматна стапка за
остатокот од периодот

5% фиксна годишна
каматна стапка за првите
5 години и 6,0%
променлива годишна
каматна стапка за
остатокот од периодот

4,5% фиксна годишна
каматна стапка за првите
5 години и 6,0%
променлива годишна
каматна стапка за
остатокот од периодот
4,2% фиксна годишна
каматна стапка за првите
5 години и 5,7%
променлива годишна
каматна стапка за
остатокот од периодот
4,3% фиксна годишна
каматна стапка за првите
5 години и 6,0%
променлива годишна
каматна стапка за
остатокот од периодот
3,9% фиксна годишна
каматна стапка за првите
5 години и 5,7%
променлива годишна
каматна стапка за
остатокот од периодот
4,99% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 5,5% фиксна за
четвртата и петата
година, за
остатокот од периодот
променлива
Шестмесечен ЕУРИБОР +
4,5 процентни поени на
годишно ниво, за цело
времетраење на отплата
на кредитот
3,95% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 4,44% фиксна за
четвртата и петата
година, за
остатокот од периодот
променлива
Шестмесечен ЕУРИБОР +
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- субвенционирање на учеството за станот/куќата

2.2.1.2.1.6.1.

НЛБ Станбен Плус кредит
(овој производ се пласира од 25.05.2012 до 24.09.2014 г.)

2.2.1.2.1.6.2.

НЛБ Станбен Плус кредит
(овој производ се пласира од 25.09.2014 до 28.02.2015
година)

2.2.1.2.1.7.

Супер станбен кредит во ЕУР
(овој производ се пласира од 01.11.2013 до 23.03.2015
година)
Клиенти кои не примаат плата прeку Банката
За клиенти на лично банкарство

2.2.1.2.1.7.1.

За останати вработени кои не се клиенти на
лично банкарство

Супер станбен кредит во ЕУР
(овој производ се пласира од 24.03.2015 година)
Клиенти кои не примаат плата прeку Банката
За клиенти на лично банкарство

-

2.2.1.2.1.8.

За останати вработени кои не се клиенти на
лично банкарство

Станбен кредит во ЕУР во соработка со „Адора
Инженеринг“
(овој производ се пласира до 24.04.2014 година)
-Клиенти кои примаат плата преку Банката

2.2.1.2.2.

2.2.1.3.
2.2.1.3.1.1.

2.2.1.3.1.2.

2.2.1.3.1.3.

2.2.1.3.1.4.

Кредити за реновирање на станбен и деловен простор
- со девизна клаузула ЕУР
- со девизна клаузула ЦХФ
Кредитирање на продажба на автомобили
Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до
10 години, автомобилски хипотекарен кредит
(овој производ не се пласира од 01.11.2009 година)
Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до
10 години, автомобилски хипотекарен кредит
(овој производ се пласира од 01.11.2009 до 01.02.2010 г.)
Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до
10 години, автомобилски хипотекарен кредит
(овој производ се пласира од 01.02.2010 до 31.12.2015 г)
Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до
10 години, автомобилски хипотекарен кредит

Одлука за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје – пречистен текст 01.01.2017 година

4,5 процентни поени на
годишно ниво, за цело
времетраење на отплата
на кредитот
4,9% фиксна каматна
стапка за првите пет
години, 6% за
остатокот од периодот
4,7% фиксна каматна
стапка за првите пет
години, 6% за
остатокот од периодот
5,0% фиксна годишна
каматна стапка за првите
5 години и 6,9%
променлива годишна
каматна стапка за
остатокот од периодот
5,5% фиксна годишна
каматна стапка за првите
5 години и 6,9%
променлива годишна
каматна стапка за
остатокот од периодот
4,5% фиксна годишна
каматна стапка за првите
5 години и 6%
променлива годишна
каматна стапка за
остатокот од периодот
4,7% фиксна годишна
каматна стапка за првите
5 години и 6,5%
променлива годишна
каматна стапка за
остатокот од периодот
2,5% фиксна годишна
каматна стапка за првите
3 години, 5,5% фиксна
годишна каматна стапка
за 4та и 5та година и
6,9% променлива
годишна каматна стапка
за остатокот од периодот
7,63%
7,63%

7,63%

7,63%

7,63%

7,63%
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2.2.1.3.1.5.

2.2.1.3.2.

2.2.1.3.3.

2.2.1.3.4.1.

(овој производ се пласира од 01.01.2016 до 30.06.2016 г.)
Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до
10 години, автомобилски хипотекарен кредит
(овој производ се пласира од 01.07.2016 година)
Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до
10 години, автомобилски хипотекарен кредит
- со девизна клузула со 1/3 девизен депозит
(со девизна клаузула со 1/3 девизен депозит се пласира до
31.10.2015 година)
- за одобрени кредити од 01.11.2009 година
Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до
5 години, ВИП автомобилски кредит - без залог и без
хипотека
- со девизна клаузула ЕУР
- со девизна клаузула ЦХФ
Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до
7 години – со девизна клаузула, обезбедени со залог на
возилото кое се набавува
(овој производ не се пласира oд 01.02.2010 година)
а) минимум 20% девизен депозит од износот на кредитот
- со девизна клаузула ЕУР
- за одобрени кредити од 10.11.2008 година
- со девизна клаузула ЦХФ
б) над 30% сопствено учество од износот на автомобилот

2.2.1.3.4.2.

2.2.1.3.4.3.

7,60%

7%

5,9%

7,63%
7,63%

7%
7,3%
7,5%

- со девизна клаузула ЕУР
- за одобрени кредити од 10.11.2008 година
- за одобрени кредити од 01.11.2009 година
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
- со девизна клаузула ЦХФ
в) до 30% сопствено учество од износот на автомобилот

7,5%
7,63%

- со девизна клаузула ЕУР
- за одобрени кредити од 10.11.2008 година
- за одобрени кредити од 01.11.2009 година
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
- со девизна клаузула ЦХФ
г) со 1/3 девизен депозит
- за одобрени кредити од 01.11.2009 година
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до
7 години - со девизна клаузула, обезбедени со залог на
возилото кое се набавува
(овој производ се пласира од 01.02.2010 до 08.11.2010 г.)
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
- со 1/3 девизен депозит
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до
7 години, обезбедени со залог на возилото -11.2010
(овој производ се пласира од 08.11.2010 до 30.06.2012 г.)
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
- со 1/3 девизен депозит
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката

7,63%
7,63%

Одлука за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје – пречистен текст 01.01.2017 година

7,63%
7,63%
7,5%

7,63%
7,63%
7,5%
6,5%
7,5%

7,63%
7,63%
6,5%
7,5%

7,5%
7,63%
6,5%
7,5%
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2.2.1.3.4.4.

2.2.1.3.4.5

2.2.1.3.5.

2.2.1.3.5.1.

2.2.1.3.5.2

2.2.1.3.6.

2.2.1.3.7.

2.2.1.4.1.

2.2.1.4.2.

2.2.1.4.3.
2.2.1.4.4.

2.2.1.4.5.
2.2.1.5.

Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до
7 години, обезбедени со залог на возилото -07.2012
(овој производ се пласира од 01.07.2012 до 31.10.2015
година)
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
- со 1/3 девизен депозит
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
НЛБ Автомобилски кредит во ЕУР– 11.2015
(овој производ се пласира од 01.11.2015 година)
(денарки кредит со девизна клаузула во ЕУР)
Клиенти кои примаат плата/пензија преку Банката
Клиенти кои не примаат плата/пензија преку
Банката
Златен автомобилски кредит (денарски кредит со девизна
клаузула во ЕУР),
(овој производ се пласира од 15.04.2013 до 05.06.2013 г.)
– во висина до 50.000 ЕУР
за клиенти на лично банкарство,
приматели на плата во НЛБ ТБ
Златен автомобилски кредит (денарски кредит со девизна
клаузула во ЕУР),
(овој производ се пласира од 06.06.2013 до 31.10.2015
година)
– во висина до 50.000 ЕУР
Златен автомобилски кредит во ЕУР – 11.2015
(овој производ се пласира од 01.11.2015 година)
(денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР)

НЛБ Автомобилски Плус кредит
(овој производ се пласира од 25.05.2012 до 31.10.2015
година)
Кредити за набавка на половни возила, обезбедени со
залог на возилото, за вработени и пензионери,
(овој производ се пласира од 15.08.2014 до 31.10.2015
година)
Клиенти кои примаат плата, пензија преку Банката
Клиенти кои не примаат плата, пензија преку Банката
- со 1/3 девизен депозит
Клиенти кои примаат плата, пензија преку Банката
Клиенти кои не примаат плата,пензија преку Банката
Кредити за партиципација за школување
- со девизна клаузула ЕУР
- со девизна клаузула ЦХФ
Студентски кредит - 06.2011
(овој производ се пласира од 15.06.2011 до 30.06.2012 г.)
- со девизна клаузула ЕУР
НЛБ Студентски кредит - 07.2012
(овој производ се пласира од 01.07.2012 до 01.01.2015 г.)
НЛБ Студентски кредит во ЕУР- 01.2015
(овој производ се пласира од 02.01.2015 до 31.12.2015
година)
НЛБ Студентски кредит во ЕУР- 01.2016
(овој производ се пласира од 01.01.2016 година)
Кредити за набавка на опрема, унапред. на
индивидуални земјоделски производители и други
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7,5%
7,63%
6,5%
7,5%
5,9% фиксна каматна
стапка за првата година,
6,9% променлива каматна
стапка за остатокот од
периодот
7,5% годишна каматна
стапка

6,5% годишна каматна
стапка

6,0% годишна каматна
стапка
5,5% фиксна каматна
стапка за првите две
година, 6,5% променлива
каматна стапка за
остатокот од периодот
5,5%

7,50%
7,63%
6,50%
7,50%
7,63%
7,63%

7,63%
7,63%
7,63%

7,63%
14% за трговци, односно
7,63% за нетрговци
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2.2.1.6.

Наменски кредити за млекопроизводство наменети за
индивидуални земјоделски производители и приватни
фирми
- за набавка на опрема

2.2.1.7.
2.2.1.7.1.

- револвинг кредити
Кредити без определена намена обезбедени со депозит
Кредити без определена намена обезбедени со 100%
девизен депозит
- во висина до 10.000 ЕУР

- во висина над 10.000 ЕУР

- за кредити обезбедени со постоечки договор за депозит
орочен пред аплицирање за кредитот

2.2.1.7.2.1.

2.2.1.7.2.2.

2.2.1.7.2.3.

2.2.1.7.2.4.

2.2.1.8.

2.2.1.8.1.

2.2.1.9.
2.2.1.10.
2.2.1.11.

- За кредитите чија каматна стапка користејќи некој од
горенаведените каматни маргини, го надмине законски
дозволениот максимум на договорна камата, каматната
стапка се определува во висина на законскиот максимум од
7,632%, преку соодветна корекција на каматната маргина,
односно истата ќе се намали, имајќи ја предвид веќе
утврдената висина на каматна стапка на депозитот согласно
оваа Одлука.
Кредити без определена намена обезбедени со 50%
девизен депозит
(овој производ не се пласира од 01.02.2010 година)
- за одобрени кредити од 10.11.2008 година
- за одобрени кредити од 01.04.2009 година
Кредити без определена намена обезбедени со 50%
девизен депозит
(овој производ се пласира од 01.02.2010 до 08.11.2010 г.)
Кредити без определена намена обезбедени со 50%
девизен депозит - 11.2010
(овој производ се пласира од 08.11.2010 до 31.12.2015 г.)
Кредити без определена намена обезбедени со 50%
девизен депозит - 01.2016
(овој производ се пласира од 01.01.2016 г.)
Ненаменски кредити обезбедени со државни обврзници
по основ старо девизно штедење и денационализација
во висина од 50% од номиналната вредност на
обврзниците
- со девизна клаузула ЕУР
- за одобрени кредити од 01.01.2011 година
(овој производ не се пласира од 01.07.2012 година)
- со девизна клаузула ЦХФ
Готовински кредити со покритие 200% државни
обврзници во ЕУР - 07.2012
(овој производ се пласира од 01.07.2012 до 31.10.2015 г)
Туристички кредити - со девизна клаузула
Кредити обезбедени со залог на акции
Револвинг хипотекарен кредит
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9,5% за трговци, односно
7,63% за нетрговци
14,44% за трговци,
односно 7,63% за
нетрговци
каматната стапка на
кредитот е дефинирана
како 3% каматна маргина
над каматната стапка на
депозитот кој служи како
обезбедување за
кредитот
каматната стапка на
кредитот е дефинирана
како 2,7% каматна
маргина над каматната
стапка на депозитот кој
служи како обезбедување
за кредитот
каматната стапка на
кредитот е дефинирана
како 2,5% каматна
маргина над каматната
стапка на депозитот кој
служи како обезбедување
за кредитот

7,63%
7,63%
7,63%
7,63%

7,63%

7,63%

7,63%
7,63%
7,63%

7,63%
7,63%
7,63%
7,63%
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2.2.1.12.

2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.1.1.

2.2.2.1.1.1.

2.2.2.1.2.

2.2.2.1.2.1.

2.2.2.1.3.

2.2.2.1.3.1.

2.2.2.1.3.2.

2.2.2.1.3.3.
2.2.2.1.4.1.

2.2.2.1.4.2.

2.2.2.1.4.3.
2.2.2.1.4.4.
2.2.2.1.4.4.1.
2.2.2.1.4.5.

(овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.)
- за одобрени кредити од 10.11.2008 година
- за одобрени кредити од 01.04.2009 година
НЛБ ЕНЕРГО кредит (кредит за подобрување на
енергетска ефикасност во ЕУР – денарски кредит со
девизна клаузула)
(овој производ се пласира од 15.03.2016 година)
Кредити на физички лица со денарска клаузула
Потрошувачки кредити
Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица без
определена намена без жиранти до 6 години до 200.000
МКД
(овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.)
Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица без
определена намена без жиранти до 6 години до 200.000
МКД
(овој производ се пласира од 01.02.2010 до 08.11.2010 г.)
Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица без
определена намена до 6 години до 320.000 МКД
(овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.)
Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица без
определена намена до 6 години до 320.000 Мкд
(овој производ се пласира од 01.02.2010 до 08.11.2010 г.)
Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица до
600.000 МКД без определена намена до 6 години 11.2010
- за клиенти кои не примаат плата преку Банката
(овој производ се пласира од 08.11.2010 г.)
- за клиенти кои примаат плата преку Банката
(овој производ се пласира од 08.11.2010 до 01.01.2011 г.)
Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица до
600.000 МКД без определена намена до 6 години 01.2011
- за клиенти кои примаат плата преку Банката
Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица до
600.000 МКД без определена намена до 6 години 06.2013
- за клиенти кои примаат плата преку Банката
(овој производ се пласира од 06.06.2013 г.)
Долгорочен лесен потрошувачки кредит до 6 години
(овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.)
Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица со
определена намена до 6 години
(овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.)
Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица со
определена намена до 6 години
(овој производ се пласира од 01.02.2010 г.)
НЛБ потрошувачки наменски кредит за туристички цели
(овој производ се пласира од 01.07.2010 до 31.08.2010 г.)
Инстант кредит – 03.2011
(овој производ се пласира од 21.03.2011 година)
Инстант промотивен кредит –за Саем на мебел
(овој производ се пласира од 25.03.2014 до 30.04.2014 г.)
Инстант кредит за финансирање на туристичката
програма „Work and Travel“ – 01.2012
(овој производ се пласира од 01.01.2012 година)
- за кредити со рок на отплата 8 месеци со вклучен
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7,63%
7,63%
6,00%

11,25%

11,25%

11,25%

11,25%

11,25%
11,25%

11,25%

8,9%
11,25%

11,25%

11,25%

10%
11,25%
9,00%

0%

29

бескаматен грејс период од 7 месеци

2.2.2.1.4.6.

- за кредити со рок на отплата 24 месеци со вклучен
бескаматен грејс период од 7 месеци
Инстант потрошувачки кредит на физички лица без
камата со кредитен посредник – 08.2013
(овој производ се пласира од 01.08.2013 година)
-

2.2.2.1.5.1.

2.2.2.1.5.2.

2.2.2.1.6.1.

2.2.2.1.6.1.1.

2.2.2.1.6.2.

2.2.2.1.6.2.1.

2.2.2.1.6.2.2.

2.2.2.1.6.2.3.

2.2.2.1.6.3.

2.2.2.1.6.3.1.

за кредити со рок на отплата 36 месеци

Долгорочни ВИП потрошувачки кредити на физички
лица без определена намена
(овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.)
- за менаџери-вработени во јавна администрација, А и Б
клиенти на Банката кои примаат плата преку Банката
- за менаџери-вработени во јавна администрација, А и Б
клиенти на Банката кои не примаат плата преку Банката
Долгорочни ВИП потрошувачки кредити на физички
лица без определена намена
(овој производ се пласира од 01.02.2010 до 08.11.2010 г.)
- за менаџери-вработени во јавна администрација, А и Б
клиенти на Банката кои примаат плата преку Банката
- за менаџери-вработени во јавна администрација, А и Б
клиенти на Банката кои не примаат плата преку Банката
Долгорочен виолетов потрошувачки кредити на
физички лица без определена намена до 72 месеци (овој
производ не се пласира од 01.02.2010 г.)
- за вработени во јавна администрација, А и Б клиенти на
Банката кои примаат плата преку Банката
- за вработени во јавна администрација, А и Б клиенти на
Банката кои не примаат плата преку Банката
Долгорочен виолетов потрошувачки кредити на
физички лица без определена намена до 72 месеци
(овој производ се пласира од 01.02.2010 до 08.11.2010 г.)
- за вработени во јавна администрација, А и Б клиенти на
Банката кои примаат плата преку Банката
- за вработени во јавна администрација, А и Б клиенти на
Банката кои не примаат плата преку Банката
Долгорочен виолетов потрошувачки кредити до 84
месеци – 11.2010
(овој производ се пласира од 08.11.2010 до 14.11.2011 г.)
Долгорочен виолетов потрошувачки кредити до 84
месеци – 11.2011
(овој производ се пласира од 15.11.2011 до 24.03.2013 г.)
Долгорочен виолетов потрошувачки кредит до 96
месеци – 03.2013
(овој производ се пласира од 25.03.2013 до 05.06.2013 г.)
Долгорочен виолетов потрошувачки кредит до 96
месеци – 06.2013
(овој производ се пласира од 06.06.2013 г.)
Промотивен виолетов потрошувачки кредит до 96
месеци – 03.2013
(овој производ се пласира од 25.03.2013 до 05.06.2013 г.)

Промотивен виолетов потрошувачки кредит до 120
месеци – 06.2013
(овој производ се пласира од 06.06.2013 до 31.07.2013 г.)
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11,25%

0% за кредитобарател,
9% за кредитен
посредник

11,25%

11,25%

11,25%
11,25%

11,25%
11,25%

11,25%
11,25%

10,9%

10,5%

8,9%

7,9%
6,9% фиксна каматна
стапка за првата година
на користење, 8,9%
променлива годишна
каматна стапка за
остатокот на периодот
6,5% фиксна каматна
стапка за првата година
на користење, 7,9%
променлива годишна
каматна стапка за
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остатокот на периодот
6,5% фиксна каматна
стапка за првата година
на користење, 7,9%
променлива годишна
каматна стапка за
остатокот на периодот
6,4% фиксна каматна
стапка за првата година
на користење, 8,5%
променлива годишна
каматна стапка за
остатокот на периодот
6,2% фиксна годишна
каматна стапка за првата
година на користење,
8,5% променлива
годишна каматна стапка
за остатокот на периодот
6,0% фиксна годишна
каматна стапка за првата
година на користење,
8,5% променлива
годишна каматна стапка
за остатокот на периодот

2.2.2.1.6.4.

Есенски виолетов потрошувачки кредит до 120 месеци –
09.2013
(овој производ се пласира од 01.09.2013 до 31.12.2013 г.)

2.2.2.1.6.5.

Промотивен виолетов потрошувачки кредит до 120
месеци – 03.2014
(овој производ се пласира од 10.03.2014 до 31.07.2014 г.)

2.2.2.1.6.6.

Сезонски виолетов потрошувачки кредит
(овој производ се пласира од 01.09.2014 до 31.12.2014 г.)

2.2.2.1.6.7.

Промотивен виолетов потрошувачки кредит во МКД –
02.2015
(овој производ се пласира од 01.02.2015 до 31.07.2015
година)

2.2.2.1.6.8

Есенски виолетов потрошувачки кредит во МКД- 09.2015
(овој производ се пласира од 01.09.2015 до 31.10.2015 г.)

6% фиксна каматна
стапка за првата година
8,5% променлива каматна
стапка за остатокот од
периодот

2.2.2.1.6.9

Промотивен виолетов потрошувачки кредит во МКД02.2016
(овој производ се пласира од 08.02.2016 до 08.03.2016 г.)

2.2.2.1.6.10.

Промотивен виолетов потрошувачки кредит во МКД03.2016
(овој производ се пласира од 15.03.2016 до 31.07.2016 г.)

2.2.2.1.6.11.

Промотивен Виолетов потрошувачки кредит во МКД09.2016
(овој производ се пласира од 07.09.2016 до 31.10.2016 г.)

2.2.2.1.6.12.

РИЗИКО Виолетов потрошувачки кредит во МКД
(овој производ се пласира од 07.09.2016 г. до 31.10.2016)

6% фиксна каматна
стапка за првата година
8,5% променлива каматна
стапка за остатокот од
периодот
6% фиксна каматна
стапка за првата година
8,5% променлива каматна
стапка за остатокот од
периодот
6% фиксна каматна
стапка за првите 13
месеци
8,5% променлива каматна
стапка за остатокот од
периодот
6% фиксна каматна
стапка за првите 2 години
8,5% променлива каматна
стапка за остатокот од
периодот

2.2.2.1.6.13.

Виолетов Плус потрошувачки кредит до 96 месеци
– 02.2012
(овој производ се пласира од 01.03.2012 до 24.03.2013 г.)
Виолетов Плус потрошувачки кредит до 96 месеци
– 03.2013
(овој производ се пласира од 25.03.2013 до 05.06.2013 г.)
Виолетов Плус потрошувачки кредит до 96 месеци
– 06.2013
(овој производ се пласира од 06.06.2013 г.)

2.2.2.1.6.13.1.

2.2.2.1.6.13.2.
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10,5%

8,9%

7,9%
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2.2.2.1.7.

2.2.2.1.7.1.

2.2.2.1.7.2.

2.2.2.1.7.2.1.

2.2.2.1.7.2.2.

2.2.2.1.7.2.3.

2.2.2.1.8.1.

2.2.2.1.8.2.

2.2.2.1.8.3.

2.2.2.1.9.

Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица –
пензионери без определена намена (Сребрен
потрошувачки кредит за пензионери)
(овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.)
- за клиенти кои примаат пензија преку Банката до 60
месеци
- пензионери корисници на словенечки пензии без
определена намена до 60 месеци
Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица –
пензионери без определена намена (Сребрен
потрошувачки кредит за пензионери)
(овој производ се пласира од 01.02.2010 до 08.11.2010 г.)
- за клиенти кои примаат пензија преку Банката до 60
месеци
- пензионери корисници на словенечки пензии без
определена намена до 60 месеци
Долгорочен сребрен потрошувачки кредит до 60 месеци
– 11.2010
(овој производ се пласира од 08.11.2010 до 14.11.2011 г.)
Долгорочен сребрен потрошувачки кредит до 60 месеци
– 11.2011
(овој производ се пласира од 15.11.2011 до 24.03.2013 г.)
Долгорочен сребрен потрошувачки кредит до 60 месеци
– 03.2013
(овој производ се пласира од 25.03.2013 до 05.06.2013 г.)
Долгорочен сребрен потрошувачки кредит до 60 месеци
– 06.2013
(овој производ се пласира од 06.06.2013 г.)
Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица –
пензионери кои не примаат пензија преку Банката до 36
месеци
(овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.)
Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица –
пензионери кои не примаат пензија преку Банката до 36
месеци
(овој производ се пласира од 01.02.2010 г.)
Краткорочни денарски кредити за пензионери за
набавка на дрва за огрев
- пензионери кои примаат пензија преку Банката до 12
месеци
за одобрени кредити до 31.10.2013 г.
за одобрени кредити од 31.10.2013 г.
НЛБ Станбен кредит - 03.2012
(овој производ се пласира од 12.03.2012 до 24.03.2013 г.)
Клиенти кои примаат плата преку Банката

Клиенти кои не примаат плата преку Банката

2.2.2.1.9.1.

- со покритие 1/3 денарски депозит по видување
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
НЛБ Станбен кредит - 03.2013
(овој производ се пласира од 25.03.2013 до 05.06.2013 г.)
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11,25%
11,25%

11,25%
11,25%

10,9%

10,5%

8,9%

7,9%

11,25%

11,25%

7% фиксна каматна
стапка
10% променлива каматна
стапка

7,2% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 7,5% променлива
за остатокот од периодот
7,5% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 8,0% променлива
за остатокот од периодот
6,5%
7%
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Клиенти кои примаат плата преку Банката

Клиенти кои не примаат плата преку Банката

2.2.2.1.9.2.

- со покритие 1/3 денарски депозит по видување
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
НЛБ Станбен кредит - 06.2013
(овој производ се пласира од 06.06.2013 г.)
Клиенти кои примаат плата преку Банката

Клиенти кои не примаат плата преку Банката

2.2.2.2.
2.2.2.2.1.

2.2.2.2.2.

2.2.2.2.3.1.

- со покритие 1/3 денарски депозит по видување
(со 1/3 денарски депозит се пласира до 31.10.2015 година)
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
Кредитирање на продажба на автомобили
Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до
72 месеци, виолетов автомобилски кредит - без залог и
без хипотека
(овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.)
- за вработени во јавна администрација, А и Б клиенти на
Банката кои примаат плата преку Банката
- за одобрени кредити од 10.11.2008 година
- за одобрени кредити од 01.04.2009 година
- за вработени во јавна администрација, А и Б клиенти на
Банката кои не примаат плата преку Банката
- за одобрени кредити од 10.11.2008 година
- за одобрени кредити од 01.04.2009 година
Кредити за набавка на автомобили ВИП автомобилски
кредит - без залог и без хипотека
(овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.)
- за менаџери-вработени во јавна администрација, А и Б
клиенти на Банката кои примаат плата преку Банката
- за одобрени кредити од 10.11.2008 година
- за одобрени кредити од 01.04.2009 година
- за менаџери-вработени во јавна администрација, А и Б
клиенти на Банката кои не примаат плата преку Банката
- за одобрени кредити од 10.11.2008 година
- за одобрени кредити од 01.04.2009 година
Кредити за набавка на автомобили со залог на возилото
(овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.)
а) минимум 20% девизен/денарски депозит од износот на
кредитот

6,9% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 7,5% променлива
за остатокот од периодот
7,2% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 8,0% променлива
за остатокот од периодот
6,2%
6,7%
6,5% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 6,9% променлива
за остатокот од периодот
6,9% фиксна каматна
стапка за првите три
години, 7,5% променлива
за остатокот од периодот
5,9%
6,5%

11,25%
11,25%
11,25%
11,25%
11,25%
11,25%

11,25%
11,25%
11,25%

11,25%
11,25%
11,25%

9%

б) над 30% сопствено учество од износот на автомобилот
- за одобрени кредити од 01.04.2009 година
- за одобрени кредити од 01.11.2009 година

9,9%
10,5%
11,25%

в) до 30% сопствено учество од износот на автомобилот
- за одобрени кредити од 01.04.2009 година
- за одобрени кредити од 01.11.2009 година

10,9%
11,25%
11,25%
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2.2.2.2.3.2.

2.2.2.2.3.3.

2.2.2.2.4.

2.2.2.3.
2.2.2.3.1.

2.2.2.4.
2.2.2.5.
2.2.2.6.

г) со 1/3 денарски депозит
- за одобрени кредити од 01.11.2009 година
Кредити за набавка на автомобили со залог на возилото
(овој производ се пласира од 01.02.2010 до 11.03.2012 г.)
а) над 30% сопствено учество од износот на автомобилот

7,9%

10,9%

б) до 30% сопствено учество од износот на автомобилот

11,25%

в) со 1/3 денарски депозит
Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до
7 години, обезбедени со залог на возилото - 03.2012
(овој производ се пласира од 12.03.2012 г.)

7,9%

Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
- со 1/3 денарски депозит по видување
(со 1/3 денарски депозит се пласира до 31.10.2015 година)
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
Кредити за набавка на автомобили со хипотека
- со покритие 1/3 девизен/денарски депозит
(со 1/3 девизен/денарски депозит се пласира до 31.10.2015
година)
Кредити без определена намена обезбедени со депозит

8,5%
9,4%

Кредити без определена намена обезбедени со 100%
денарски депозит
- во висина до 500.000 МКД

каматната стапка на
кредитот е дефинирана
како 3% каматна маргина
над каматната стапка на
депозитот кој служи како
обезбедување за
кредитот

- во висина над 500.000 МКД

каматната стапка на
кредитот е дефинирана
како 2,7% каматна
маргина над каматната
стапка на депозитот кој
служи како обезбедување
за кредитот

- за кредити обезбедени со постоечки договор за депозит
орочен пред аплицирање за кредитот

каматната стапка на
кредитот е дефинирана
како 2,5% каматна
маргина над каматната
стапка на депозитот кој
служи како обезбедување
за кредитот

- За кредитите чија каматна стапка користејќи некој од
горенаведените каматни маргини, го надмине законски
дозволениот максимум на договорна камата, каматната
стапка се определува во висина на законскиот максимум од
11,75%, преку соодветна корекција на каматната маргина,
односно истата ќе се намали, имајќи ја предвид веќе
утврдената висина на каматна стапка на депозитот согласно
оваа Одлука.
Кредити за партиципација за школување со денарска
клаузула
Туристички кредити - со денарска клаузула
Хипотекарни ненаменски кредити на физички лица (овој
производ не се пласира од 12.03.2012 г.)
- за одобрени кредити од 01.04.2009 година
- со покритие 1/3 девизен/денарски депозит
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7,5%
8,5%
9,9%
8,9%

11,25%
11,25%
11%
11,25%
9,5%
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2.2.2.6.1.

2.2.2.6.1.1.

2.2.2.6.1.2.

2.2.2.6.1.3.

2.2.2.6.1.4

2.2.2.7.
2.2.2.8.
2.2.2.8.1.
2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.7.1.

Хипотекарен готовински кредит – 03.2012
(овој производ се пласира од 12.03.2012 до 30.06.2012 г.)
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
- со 1/3 денарски депозит по видување
Хипотекарен готовински кредит – 07.2012
(овој производ се пласира од 01.07.2012 до 24.03.2013 г.)
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
- со 1/3 денарски депозит по видување
Хипотекарен готовински кредит – 03.2013
(овој производ се пласира од 25.03.2013 до 05.06.2013 г.)
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
- со 1/3 денарски депозит по видување
Хипотекарен готовински кредит – 06.2013
(овој производ се пласира од 06.06.2013 до 06.09.2016 г.)
Клиенти кои примаат плата преку Банката
За кредити до 900.000 МКД
За кредити од 900.001 до 3.000.000 МКД
Клиенти кои не примаат плата преку Банката
- со 1/3 денарски депозит по видување
(со 1/3 денарски депозит се пласира до 31.10.2015 година)
Хипотекарен готовински кредит – 09.2016
(овој производ се пласира од 07.09.2016 г.)
Клиенти кои примаат плата преку Банката
Клиенти кои не примаат плата преку
Банката
Хипотекарни потрошувачки кредити на физички лица
- за одобрени кредити од 01.04.2009 година
Револвинг хипотекарен кредит
(овој производ се пласира од 01.02.2010 до 30.06.2012 г.)
Револвинг хипотекарен кредит -07.2012
(овој производ се пласира од 01.07.2012 г.)
Краткорочни потрошувачки кредити
- без определена намена со покритие чекови и банкарски
гаранции
- со определена намена
Минусно салдо на средствата на физички лица врз
основа на штедни влогови и сите други повремени
денарски и девизни задолженија, без оглед на однапред
примено покритие

Дозволено пречекорување по трансакциски сметки
Недозволено пречекорување по трансакциски сметки
Активни каматни стапки на платежни картички
Активна каматна стапка за плаќање на рати/револвинг
- MasterCard Light
- MasterCard Standard
- MasterCard Gold
- Visa Classic
- Visa Gold
- Visa Business

8,2%
8,5%
7,9%

7,9%
8,5%
7,7%

7,2%
8,0%
7,0%

6,5%
6,9%
7,5%
6,3%

5,9%
7%
11,25%
11,25%
11%
9,5%

11,25%
11,25%
во висина на законска
казнена камата односно
во висина на каматната
стапка на денарските
штедни влогови по
видување во зависност од
околностите под кои
настанало минусното
салдо
11,75%
законска казнена камата

11,75%
11,75%
10%
11,75%
11%
11,25% за нетрговци,
односно 14% за трговци

-промотивна кампања за MasterCard кредитни картички за
период од 19.05.2014 до 30.06.2014 година
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•

За ПОС терминали на НЛБ Банка
MasterCard Light
MasterCard Standard
MasterCard Gold

•
-

За ПОС терминали на други банки
MasterCard Light
MasterCard Standard
MasterCard Gold

- Кобрендирана приватна картичка во соработка со Зегин
Фарм Скопје
- Лојалити програма за плаќање на рати преку ПОС
терминалите на НЛБ Банка инсталирани кај правни лица со
кои Банката има склучено Договор за соработка – плаќање
на рати на ПОС терминал

2.2.7.1.1

- Лојалити програма за плаќање на рати преку ПОС
терминали на НЛБ Банка инсталирани кај
трговци – изложувачи на Саемот на мебел
(овој производ се пласира од 25.03.2014 до 30.04.2014 г.)
Активна каматна стапка за плаќање на рати/револвинг
- MasterCard Light
- MasterCard Standard
- MasterCard Gold
- MasterCard Business
- Visa Classic
- Visa Gold
- Visa Business
-промотивна кампања за MasterCard кредитни картички за
период од 19.05.2014 до 30.06.2014 година
• За ПОС терминали на НЛБ Банка
MasterCard Light
MasterCard Standard
MasterCard Gold
•
-

За ПОС терминали на други банки
MasterCard Light
MasterCard Standard
MasterCard Gold

- Кобрендирана приватна картичка во соработка со Зегин
Фарм Скопје
- Лојалити програма за плаќање на рати преку ПОС
терминалите на НЛБ Банка инсталирани кај правни лица со
кои Банката има склучено Договор за соработка – плаќање
на рати на ПОС терминал
- Лојалити програма за плаќање на рати преку ПОС
терминали на НЛБ Банка инсталирани кај
трговци – изложувачи на Саемот на мебел
(овој производ се пласира од 24.03.2015 до 30.04.2015 г.)
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3%
3%
3%

6%
6%
6%
7,00% (каматата е на
сметка на Зегин Фарм
Скопје)
11,75%

9,00%

11,75%
11,75%
10%
11,25% за нетрговци,
односно 14% за трговци
11,75%
11%
11,25% за нетрговци,
односно 14% за трговци

3%
3%
3%
6%
6%
6%
7,00% (каматата е на
сметка на Зегин Фарм
Скопје)
11,75%

9,00%
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2.3. АКТИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ ПО ДРУГИ ОСНОВИ
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

2.3.4.
2.3.5.

Есконтирање меници
Пласмани на Банката во банки и финансиски
организации
Побарување по извршени плаќања по акредитиви,
гаранции и други емства во земјава и во
странство на клиенти
Купување на благајнички записи од НБРМ
Продадени депозити на меѓубанкарски пазар на
депозити и краткорочни хартии од вредност

11%
според договор
законска казнена камата или
договорна ако е повисока од
законската казнена камата
според понуда на НБРМ
според понуда

3. ПАСИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ (резиденти и нерезиденти)
3.1. ПАСИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА
3.1.1.
3.1.1.1.

3.1.1.2.
рок / износ
5 дена

Денарски депозити
По видување
- на сметка
- преку ноќ
- со договор

0,01%
0,02%
0,03%

Ненаменски орочени денарски депозити
до 10.000.000 Мкд
0,04%

од 10.000.001-30.000.000 Mкд

7 дена

0,06%

0,07%

15 дена

0,09%

0,10%

1 месец

0,15%

0,20%

2 месеца

0,25%

0,30%

3 месеци

0,60%

0,80%

4 месеци

0,80%

1,00%

6 месеци

1,00%

1,10%

9 месеци

1,10%

1,20%

12 месеци

1,20%

1,40%

24 месеци

1,90%

2,30%

36 месеци

2,40%

2,60%

60 месеци

2,80%

3,00%

3.1.1.3.

Орочени депозити со намена

3.1.1.4.

3.1.1.5.

Краткорочни орочени депозити над 30.000.001 МКД
* Каматните стапки дефинирани во точката 3.1.1.2. на
износ од 10.000.001-30.000.000 МКД претставуваат
основа за намалување односно зголемување на
каматните стапки согласно доделените поединечни
овластувања од страна на Управниот одбор на Банката
за висина на каматните стапки различни од каматните
стапки согласно Одлуката за политиката на каматните
стапки на НЛБ Банка АД Скопје.
Револвинг денарски депозит

3.1.1.6.

Долгорочни ненаменски орочени средства
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0,06%

согласно соодветна одлука
на Банката
согласно соодветна одлука
на Банката*

согласно соодветна Одлука
на Банката
согласно соодветна Одлука
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3.1.1.7.
3.1.1.8.
3.1.1.9.

* Каматните стапки дефинирани во точката 3.1.1.2. на
износ од 10.000.001-30.000.000 МКД претставуваат
основа за намалување односно зголемување на
каматните стапки согласно доделените поединечни
овластувања од страна на Управниот одбор на Банката
за висина на каматните стапки различни од каматните
стапки согласно Одлуката за политиката на каматните
стапки на НЛБ Банка АД Скопје.
Средства прибавени со издавање на хартии од
вредност во свое име и за своја сметка
Кредити за ликвидност од други банки и правни
лица
Наменски орочени средства за станбена изградба

3.1.1.10.
3.1.1.11.

Аукција на кредити од НБРМ
Депозити купени на меѓубанкарски пазар на
депозити и краткорочни хартии од вредност

3.1.2.

Денарски депозити со девизна клаузула

3.1.2.1.

Орочени денарски депозити со девизна клаузула

на Банката*

по одлука за издавање на
хартии од вредност
според договор за кредит
според посебна одлука за
условите за одобрување на
станбените кредити
според одлука на НБРМ
според понуда

рок/износ

до 150.000 ЕУР во МКД

од 150.001-300.000 ЕУР во МКД

3 месеци

0,15%

0,30%

6 месеци

0,35%

0,45%

9 месеци

0,40%

0,50%

12 месеци

0,60%

0,65%

3.1.2.2.

Орочени денарски депозити со девизна клаузула над 300.001 ЕУР
во МКД
* Каматните стапки дефинирани во точката 3.1.2.1. на износ од 150.001300.000 ЕУР во МКД претставуваат основа за намалување односно
зголемување на каматните стапки согласно доделените поединечни
овластувања од страна на Управниот одбор на Банката за висина на
каматните стапки различни од каматните стапки согласно Одлуката за
политиката на каматните стапки на НЛБ Банка АД Скопје.

3.1.3.

Девизни депозити

3.1.3.1.
валута/вид на депозит
ЕУР
УСД
ГБП
АУД
Ост. валути
-цад, сек, нок, дкк, јпу
-цхф, бгн, цзк, хуф, плн,
рон, хрк, тру, руб
3.1.3.2.
валута/рок
ЕУР
УСД

согласно
соодветна
одлука на
Банката*

Депозити по видување
На сметка
0,01%
0,001%
0,001%
0,001%
0,00%

Со договор
0,02%
0,001%
0,01%
0,01%
0,00%

0,00%
Орочени депозити
1 месец
3 месеци
0,03%
0,15%
0,01%
0,04%

0,00%

6 месеци
0,50%
0,05%

12 месеци
0,70%
0,10%
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ГБП
АУД
Ост. валути
-цад,сек, нок, дкк, јпу
-цхф, бгн, цзк, хуф, плн,
рон, хрк, тру, руб

0,02%
0,60%
0,01%

0,04%
0,70%
0,03%

0,05%
0,90%
0,05%

0,10%
1,10%
0,07%

0,20%
1,20%
0,10%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3.1.3.3.

Револвинг девизен депозит

3.1.3.4.

Депозити на домашни банки, странски банки и
странски финансиски институции
Депозити по видување
- на сметка

3.1.3.4.1.

согласно соодветна
одлука на Банката

- со договор

3.1.3.4.2.

Орочени депозити
- рочности за сите валути:
1 ден, 2 дена, 3 дена,
1 недела, 2 недели, 3 недели,
1 месец, 2 месеца, 3 месеци, 4 месеци, 5 месеци,
6 месеци, 7 месеци, 8 месеци, 9 месеци, 10 месеци,
11 месеци, 1 година и 2 години
* Како извор на податоци за висината на каматни
стапки кои важат за одделна рочност на
меѓународниот пазар на пари се користат податоците
кои се објавуваат на информациските сервиси
REUTERS, односно BLOOMBERG.

не се пресметува
камата
каматни стапки кои
важат за депозити преку
ноќ на меѓународниот
пазар на пари во време
на склучувањето на
трансакцијата минус 35
базни поени *; **.
Каматните стапки за
точката 3.1.3.4. се
формираат со примена
на каматните стапки кои
важат за одделна
рочност на
меѓународниот пазар на
пари во време на
склучување на
трансакцијата минус 20
базни поени.*; **

** Каматните стапки формирани согласно точката
3.1.3.4.2. претставуваат основа за намалување
односно зголемување на каматните стапки согласно
доделените поединечни овластувања од страна на
Управниот одбор на Банката за висина на каматните
стапки различни од каматните стапки согласно
Одлуката за политиката на каматните стапки на НЛБ
Банка АД Скопје.

3.2. ПАСИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

3.2.1.
продукт
продукт
рок / продукт

15 дена
1 месец

Денарски депозити
трансакциски сметки на физички лица
штедни влогови на физички лица по
видување
ненаменски орочени штедни влогови на:
(овој производ не се пласира од
01.06.2009 г.)

0,01%
/

0,01%
0,01%
ненаменски орочени штедни влогови на:
(овој производ се пласира од 01.06.2009 г)
(за склучување на нови договори за
орочување и за депозити кои се
реорочуваат во периодот по 01.06.2009 г.)
/
0,02%
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/
/
0,20%
/
0,60%
0,60%
/
/
/
/
/

2 месеци
3 месеци
4 месеци
6 месеци
7 месеци
9 месеци
12 месеци
24 месеци
36 месеци
48 месеци
60 месеци
3.2.2.

Краткорочни
средства

и

3.2.3.1.

Девизни депозити

0,02%
0,20%
/
0,60%
/
/
1,40%
2,50%
2,90%
3,10%
3,30%

долгорочни

наменски

орочени

во зависност од условите
на давателот на средства

трансакциски сметки на физички лица во валути
ЕУР
УСД
ГБП
АУД
ЦХФ
Oстанати валути
- цад, сек, нок, дкк, јпу
- бгн, цзк, хуф, плн, рон, хрк, тру, руб

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%

3.2.3.2.

Девизни депозити на физички лица (овој производ не се пласира од 01.06.2009 година)

валута /
рок
ЕУР
УСД

по
виду
вање
/
/

3.2.3.3.
валута /
рок
ЕУР
УСД
ГБП
АУД
ЦХФ
Ост.валути
(цад,сек,
нок,дкк,јпу)

3.2.4.1.
валута
износ
во МКД

1
месец
/
/

3
месеци

6
месеци

9
месеци

12
месеци

24
месдци

36
месеци

48
месеци

60
месеци

/
/

/
/

0,10%
0,05%

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

Девизни депозити на физички лица (овој производ се пласира од 01.06.2009 година)
(за склучување нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат во периодот
по 01.06.2009 година)

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

1
месец
0,02%
0,02%
0,02%
0,60%
0,01%

3
месеци
0,05%
0,04%
0,04%
0,70%
0,01%

6
месеци
0,10%
0,05%
0,05%
1,00%
0,01%

12
месеци
0,40%
0,10%
0,10%
1,20%
0,01%

24
месеци
1,00%
0,20%
0,20%
1,40%
/

36
месеци
1,30%
0,36%
0,34%
1,45%
/

48
месеци
1,50%
/
/
/
/

60
месеци
1,70%
/
/
/
/

0,01%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

/

/

/

/

по
видување

Стимулативни каматни стапки (овој производ се пласира од 01.06.2009 година)
(за склучување нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат во периодот по
01.06.2009 година)
24
36
48
60
износ / рок
3 месеци 6 месеци 12 месеци
месеци
месеци
месеци
месеци
1.000.0013.000.000
0,40%
0,80%
1,60%
2,70%
3,10%
3,40%
3,60%
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над 3.000.000

0,60%

1,00%

1,80%

валута

износ / рок

3 месеци

6 месеци

12 месеци

износ
во ЕУР

20.001-50.000
над 50.000

0,20%
0,40%

0,30%
0,50%

0,60%
0,80%

валута

износ / рок

3 месеци

6 месеци

износ
во УСД

над 50.000

0,14%

0,20%

3.2.4.2.
валута
износ
во МКД

3,00%
24
месеци

3,40%
36
месеци

3,70%
48
месеци

3,90%
60
месеци

12 месеци

1,20%
1,50%
24
месеци

1,50%
1,80%
36
месеци

1,70%
2,00%
48
месеци

1,90%
2,20%
60
месеци

0,30%

0,40%

0,56%

/

/

Златен плус депозит за лично банкарство ( овој производ се пласира од 19.06.2013 година)
24
36
48
60
износ / рок
3 месеци 6 месеци 12 месеци
месеци
месеци
месеци
месеци
1.000.0013.000.000
0,60%
1,00%
1,80%
2,90%
3,30%
3,60%
3,80%
над 3.000.000

0,80%

1,20%

2,00%

валута

износ / рок

3 месеци

6 месеци

износ
во ЕУР

20.001-50.000
над 50.000

0,40%
0,60%

0,50%
0,70%

3.2.5.1.
валута /
рок
МКД
ЕУР
УСД

Каматни стапки за детско штедење (овој производ не се пласира од 01.06.2009 година)

3.2.5.2.
валута /
рок
МКД
ЕУР
УСД
ЦХФ

По
видување
/
/
/

3
месеци
/
/
/

6
месеци
/
/
/

9
месеци
0,70%
0,20%
0,05%

12 месеци

3,20%
24
месеци

3,60%
36
месеци

3,90%
48
месеци

4,10%
60
месеци

0,80%
1,00%

1,40%
1,70%

1,70%
2,00%

1,90%
2,20%

2,10%
2,40%

12
месеци
/
/
/

24
месеци
/
/
/

36
месеци
/
/
/

48
месеци
/
/
/

60
месеци
/
/
/

Каматни стапки за детско штедење (овој производ се пласира од 01.06.2009 г.)
(за склучување нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат во
периодот по 01.06.2009 година)
по
видување
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

3.2.6.

3.2.7.1.1

валута / рок
ЕУР
МКД

3
месеци
0,20%
0,05%
0,04%
0,01%

6
месеци
0,70%
0,20%
0,05%
0,01%

12
месеци
1,50%
0,50%
0,10%
0,01%

24
месеци
2,60%
1,10%
0,20%
/

36
месеци
3,00%
1,40%
0,36%
/

Каматни стапки на скалест депозит
- до 50.000 МКД
- од 50.001-100.000 МКД
- од 100.001-300.000 МКД
- од 300.001-600.000 МКД
- над 600.001 МКД

48
месеци
3,20%
1,60%
/
/

60
месеци
3,40%
1,80%
/
/

0,01%
0,05%
0,10%
0,30%
0,60%

Каматни стапки на постепено штедење (01.01.2011 г.) – орочени депозити на 60
месеци со задолжителни редовни месечни уплати
(овој производ се пласира од 01.01.2011 година)
(овој производ за износи во ЕУР не се пласира од 01.11.2012 година)
основна
фиксен додаток
каматна
стапка
1-ва година
2-ра година
3-та година
4-та година
5-та година
0,80%
0,40%
0,50%
0,60%
0,80%
1,00%
1,30%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
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Каматни стапки на постепено штедење (01.11.2012 г.) – орочени
депозити во ЕУР на 60 месеци со задолжителни редовни месечни уплати
(овој производ се пласира од 01.11.2012 година)
3.2.7.1.2.
основна каматна стапка
0,80%

1-ва година

2-ра година

0,40%

0,50%

фиксен додаток
3-та година
4-та година
0,60%

0,80%

5-та година
1,00%

валута / рок
ЕУР
МКД

Каматни стапки на ТИБИ постепено штедење (01.01.2011 година.) орочени депозити
на 60 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати
(овој производ се пласира од 01.01.2011 година)
(овој производ за износи во ЕУР не се пласира од 01.11.2012 година)
основна
фиксен додаток
каматна
стапка
1-ва година
2-ра година
3-та година
4-та година
5-та година
0,90%
0,40%
0,50%
0,60%
0,80%
1,00%
1,40%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%

3.2.7.2.2.

Каматни стапки на ТИБИ постепено штедење (01.11.2012 година) орочени депозити
во ЕУР на 60 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати
(овој производ се пласира од 01.11.2012 година)

3.2.7.2.1.

фиксен додаток
1-ва година
0,40%

основна каматна стапка
0,90%

3.2.7.3.1.

2-ра година
0,50%

3-та година
0,60%

4-та година
0,80%

5-та година
1,00%

НЛБ Краткорочно постепено штедење – орочено штедење на 6 и 12 месеци, со
задолжителни редовни месечни уплати
(овој производ се пласира од 15.11.2015 година)

валута / рок
ЕУР
МКД
3.2.7.4.
- по видување
- МКД

3.2.8.1.
валута и рок
за депозити во ЕУР
орочени на 13
месеци
валута и рок
за депозити во МКД
орочени на 13
месеци

3.2.8.2.
валута и рок
за депозити во ЕУР

фиксен додаток
0.40%

основна каматна стапка
6 месеци
12 месеци
0,10%
0,40%
0,60%
1,40%

НЛБ Постепено штеди го кусурот (овој производ се пласира од 15.04.2013 г.)
1,00%
Каматни стапки на депозитен продукт – НЛБ Нов депозит
(овој производ се пласира од 15.11.2015 до 30.06.2016 година)
(референтна каматна стапка + фиксен додаток)
износ
до 20.000

(1 месечен ЕУРИБОР + 0,70 процентни поени)

20.001 до 50.000

(1 месечен ЕУРИБОР + 0,80 процентни поени)

над 50.000

(1 месечен ЕУРИБОР + 0,90 процентни поени)
(референтна каматна стапка - фиксен одбиток)

износ
до 1.000.000
1.000.0013.000.000

(каматна стапка на благајнички записи -1,25 процентни поени)

над 3.000.000

(каматна стапка на благајнички записи -1,05 процентни поени)

(каматна стапка на благајнички записи -1,15 процентни поени)

Каматни стапки на депозитен продукт – НЛБ Нов депозит
(овој производ се пласира од 01.07.2016 година)
(референтна каматна стапка + фиксен додаток)
износ
до 20.000

(1 месечен ЕУРИБОР + 0,70 процентни поени)
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орочени на 13
месеци
валута и рок

20.001 до 50.000

(1 месечен ЕУРИБОР + 0,80 процентни поени)

над 50.000

(1 месечен ЕУРИБОР + 0,90 процентни поени)
(референтна каматна стапка - фиксен одбиток)

износ

за депозити во МКД
орочени на 13
месеци

до 1.000.000
1.000.0013.000.000

(каматна стапка на благајнички записи -2,00 процентни поени)

над 3.000.000

(каматна стапка на благајнички записи -1,80 процентни поени)

(каматна стапка на благајнички записи -1,90 процентни поени)

Каматни стапки на депозитен продукт – Виолетов депозит – за
орочени депозити на приматели на плата, пензија, клиенти на лично
банкарство и нивни малолетни деца
(овој производ се пласира од 15.11.2015 година)

3.2.9.1.

- за депозити во ЕУР орочени на 13 месеци
- за депозити во МКД орочени на 13 месеци
Каматни стапки на депозитен продукт - НЛБ депозит на 25 месеци
(овој проивод се пласира од 28.11.2011 г.)

3.2.10.

0,80%
2,20%

За приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни
малолетни деца
- за депозити во ЕУР
- за депозити во МКД

1,60%
3,20%

За останати клиенти
- за депозити во ЕУР
- за депозити во МКД

1,30%
2,70%

Фиксен депозит
(овој производ се пласира од 01.12.2015 година)

3.2.11
валута / рок
МКД

18 месеци

24 месеци

36 месеци

1,80%

2,20%

2,60%

0,60%
0,80%
Фиксен плус депозит (за клиенти лично банкарство)
(овој производ се пласира од 01.12.2015 година)

ЕУР
3.2.12
валута / рок

1,10%

18 месеци

24 месеци

36 месеци

МКД

2,00%

2,40%

2,80%

ЕУР

0,80%

1,00%

1,30%

4. ИНТЕРКАЛАРНА, КАЗНЕНА И ДОГОВОРНА КАЗНЕНА КАМАТА

4.1. На кредити на правни и физички
лица Банката ќе пресметува и наплатува
интеркаларна камата
4.2.1.1. На сите достасани а ненаплатени
побарувања (законска казнена камата)

според стапката на
одобрениот кредит
казнена камата во висина
на законската казнена
каматна стапка односно
кај договорите со трговци,
договорената каматна
стапка доколку е повисока
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од законската казнена
каматна стапка, сметано
од денот на достасаноста
до денот на наплатата

Законски казнена камата
Стапката на казнената камата се определува за секое полугодие, и тоа во висина на каматната
стапка од основниот инструмент од операциите на отворен пазар на Народна банка на
Република Македонија (референтна стапка), што важела на последниот ден од полугодието
што му претходело на тековното полугодие, зголемена за 10 (десет) процентни поени во
трговските договори и договорите помеѓу трговци и лица на јавното право и изнесува 13,75%, за
период од 01.01.2017 до 30.06.2017 година, односно зголемена за 8 (осум) процентни поени во
договорите во кои барем едното лице не е трговец и изнесува 11,75%, за период од 01.01.2017
до 30.06.2017 година (законска казнена камата).
Кога паричната обврска е изразена или определена во странска валута, стапката на казнената
камата се определува за секое полугодие, и тоа во висина на едномесечна стапка на Еурибор
за евра што важела на последниот ден од полугодието што му претходело на тековното
полугодие, зголемена за 10 (десет) процентни поени во трговските договори и договорите
помеѓу трговци и лица на јавното право и изнесува 9,632%, за период од 01.01.2017 до
30.06.2017 година, односно зголемена за 8 (осум) процентни поени во договорите во кои барем
едното лице не е трговец и изнесува 7,632%, за период од 01.01.2017 до 30.06.2017 година
(законска казнена камата).
Договорна казнена камата
4.2.1.2. За сите достасани а ненаплатени побарувања во договорите со трговци или лица
од јавното право, може да се договори да се пресметува договорна казнена камата, чија висина
ќе се утврди, со посебна одлука, а истата не може да е повисока од законски утврдената
казнена камата, зголемена за 50% (проценти). Наедно, договорна казнена камата Банката
може да наплатува и во одредени случаи при неисполнување на обврските од договорот
односно при достасување на обврската и барање на предвремена отплата, согласно
клаузулите во договорите.

4.2.2. На сите достасани а ненаплатени побарувања, кои имаат статус утужени односно е
отпочната судска постапка за наплата на долг или постапка за реализација на обезбедувањето
или е отпочната стечајна или ликвидациона постапка, пресметката на казнена камата
престанува од денот на добивање на статус тужен и истата се пресметува при секоја наредна
уплата.
4.3. Ненавремено измирување на обврска по кредит
одобрен на правни лица
-

за доцнење до 15 дена се применува редовната каматна стапка која е утврдена со
договорот за кредит

-

за доцнење кое надминува 15 дена се применува законска казнена камата сметано од
првиот ден на доцнење

4.4. Ненавремено измирување на обврска по кредит одобрен на физички лица
4.4.1. Кредити одобрени од сопствениот потенцијал на Банката
- за потрошувачките кредити на население, нема да се пресметува и наплатува договорна или
казнена камата доколку достасаната обврска по основ на таков кредит се плати во рок од 30
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(триесет) дена од достасувањето. За кредитите чие задоцнување надминува 30 (триесет) дена,
се применува законска казнена камата сметано од првиот ден на доцнење вклучувајќи ги и тие
30 дена.
- за сите кредити на население обезбедени со хипотека или залог (станбени, хипотекарни,
автомобилски) и кредитни картички, нема да се пресметува и наплатува договорна или казнена
камата доколку достасаната обврска по основ на таков кредит се плати во рок од 15 (петнаесет)
дена од достасувањето. За кредитите чие задоцнување надминува 15 (петнаесет) дена, се
применува законска казнена камата сметано од првиот ден на доцнење вклучувајќи ги и тие 15
дена.
- за сите кредити на население обезбедени со 100% покритие од денарски или девизен депозит
нема да се пресметува и наплатува договорна или казнена камата на достасана а ненаплатена
обврска по основ на таков кредит.
4.5. Во случај на откажување на
договорот поради ненаменско
користење на кредитот или
средствата за финансирање од страна
на правните лица и физичките лица
се наплатува камата од денот на
искористувањето до денот на наплатата
4.6. На сите парични обврски за кои
Банката се јавува како должник по
средствата на правните лица, а кои
нема да бидат платени во договорениот рок
4.7. За сите правни и физички лица
кај нефункционалните кредитни
изложености кои се обезбедени
со меница, заложен имот со
моментална ликвидациска
вредност која не ја покрива
изложеноста и заложен имот за
кој нема побарување на пазарот,
по анализа и оценка за секое
поединечно нефункционално
побарување на третман во Сектор
за управување со проблематични
пласмани и интензивен третман
на клиентите, согласно
определени критериуми*

во висина на законската
казнена камата или договорената
каматна стапка доколку е
повисока од законски казнената
каматна стапка предвидена
со законските прописи

според договор
согласно одлука на
Управниот одбор на
Банката

*критериуми
• за правни лица
- Дали клиентот сè уште ја врши својата основна дејност
- Анализа и оцена на можноста за подобрување на финансиската положба на клиентот преку реструктурирање на
кредитната изложеност,
- Анализа и оцена на можноста за дополнување на обезбедувањето по основ на кредитната изложеност во одреден
дефиниран рок,
- Анализа и оцена на можноста за зголемување на вредноста и атрактивноста на постоечкото обезбедување во
одреден дефиниран рок,
- Анализа и оцена дали Банката има поширок интерес за продолжување на деловната соработка со клиентот
(значителни износи на денарски и девизен промет преку сметки во Банката, значителен број на вработени кои
примаат плата преку сметки во Банката и сл.) ,
- Кооперативност на клиентот во деловниот однос со Банката при напорите за наоѓање на излезно решение за
настанатите проблеми во деловното функционирање и
- Анализа и оцена на причините за влошување на финансиската положба на клиентот (објективни и субјективни
фактори).
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• за физички лица
- Дали клиентот е во работен однос или остварува друг тип на приходи (закупнина и сл.),
- Анализа и оцена на можноста за подобрување на финансиската положба на клиентот преку реструктуирање на
кредитната изложеност,
- Анализа и оцена на можноста за дополнување на обезбедувањето по основ на кредитната изложеност во ореден
дефиниран рок,
- Анализа и оцена можноста за зголемување на вредноста и атрактивноста на постоечкото обезбедување во
одреден дефиниран рок,
- Кооперативност на клиентот во деловниот однос со Банката при напорите за наоѓање на излезно решение за
настанатите проблеми во деловното функционирање и
- Анализа и оцена на причините за влошување на финансиската положба на клиентот (објективни и субјективни
фактори).

Под достасана а ненаплатена парична обврска се подразбира износот на ненаплатениот главен
долг и пресметаната редовна и казнена камата и пресметан надоместок.

5. НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА КАМАТИТЕ

5.1. При пресметувањето на каматата на депозитите и кредитите
Банката ќе постапува на следниот начин:
- При пресметка на каматите деновите се сметаат по календар за годината 365 односно
366 дена.
Доколку средствата кај одобрените кредити се обезбедени од таков извор на средства
каде што при пресметката на камата за календарска година се земаат 360 дена, во тој случај
Банката при пресметката на каматата на крајниот корисник календарската година ќе ја смета за
360 дена.
- Пресметката на казнената камата се врши со примена на декурзивна пропорционална
каматна метода на стасаната главнина, без додавање на казнената камата на главнината.
-Кога пресметката на казнената камата се врши за пресметковен период подолг од една
година, износот на долгуваната казнена камата се добива така што производот добиен со
множење на главнината, стапката на казнената камата и бројот на годините на задоцнување ќе
се подели со бројот 100 (сто).
Кога пресметката на казнената камата се врши за пресметковен период покус од една
година, износот на долгуваната казнена камата се добива така што производот добиен со
множење на главнината, стапката на казнената камата и бројот на деновите на задоцнување ќе
се подели со бројот 36.500 (триесет и шест илјади и петстотини), односно со бројот 36.600
(триесет и шест илјади и шестотини) кога годината е престапна.
5.2. Зависно од условите на кредитната линија кај долгорочните и наменските кредити
обезбедени од домашни или странски извори, каматата се пресметува и наплатува на
ист начин и во рокови како што Банката плаќа камата по користените кредити, освен
ако тоа не е поинаку регулирано со посебен договор.
5.3. Наплатата на каматата на девизните кредити се врши со валута на која гласи кредитот.
5.4. Плаќањето на каматата на девизните штедни влогови и девизните сметки на физички
лица ќе се врши во валута во која е положен депозит.
5.5. Каматата на депозитите по видување и на трансакциските сметки на физички и правни
лица Банката ќе ја плаќа месечно, полугодишно или годишно.
5.6. Каматата на орочените депозити Банката ќе ја исплатува согласно договорот.
5.7. Елементи за пресметка на камата
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5.7.1. Елементи за пресметка на камата-физички лица
5.7.1.1. Депозити
Начин на пресметка на каматата
Број на денови
Броење на деновите за пресметка на камата
Каматен период

Ден за пресметка на камата
Начин на измирување на каматата
Ден на плаќање на каматата

5.7.1.2. Кредити
Начин на пресметка на каматата
Начин на отплата на кредитот
Број на денови
Броење на деновите за пресметка на камата
Каматен период
Ден за пресметка на камата
Начин на измирување на каматата
Ден на плаќање на каматата

декурзивен
365, 366 (реален број на денови во година)
се зема предвид првиот ден, последниот не
дневно при салдација, месечно за
трансакциски сметки и кредитни картички,
годишно за депозити по видување, месечно,
односно на ден на достасување за орочени
депозити
последен ден во месецот, месечно или на ден
на достасување
исплата или припис
последен ден во месецот, месечно или на ден
на достасување

декурзивен
во рати, ануитети, еднократно
365, 366 (реален број на денови во година)
се зема предвид првиот ден, последниот не
дневно, месечно, тримесечно, полугодишно,
годишно или на ден на достасување
последен ден во месецот или на ден на
достасување
наплата
на денот на достасување, за поединечни
производи толеранција 15 или 30 дена

5.7.2. Елементи за пресметка на камата-правни лица
5.7.2.1. Депозити
Начин на пресметка на каматата
Број на денови
Броење на деновите за пресметка на камата
Каматен период

декурзивен
365, 366 (реален број на денови во година)
се зема предвид првиот ден, а последниот не
дневно, месечно, тримесечно, полугодишно,
годишно или за вкупен период на орочување
на депозит
Ден за пресметка на камата
е на последниот ден од каматниот период
или на ден на достасување на депозит или
последен ден во месецот ако е депозит по
видување
Начин на измирување на каматата
исплата или припис (во денари, во денарска
противвредност по среден курс на Народна
банка на РМ на ден на исплата или во
девизи)
Ден на исплата на каматата*
на денот на достасување на камата согласно
договорот
*Доколку датумот на достасување на депозитот и камата паѓа на државен празник или во
недела или во некој друг неработен ден, ден за пресметка е истиот ден а исплатата на депозит
и камата ќе се изврши првиот нареден работен ден.
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5.7.2.2. Сметки во Денарски платен промет
Начин на пресметка на каматата
Број на денови
Броење на деновите за пресметка на камата
Каматен период
Ден за пресметка на камата
Начин на измирување на каматата
Ден на плаќање на каматата
5.7.2.3. Сметки во Девизен платен промет
Начин на пресметка на каматата
Број на денови
Броење на деновите за пресметка на камата
Каматен период
Ден за пресметка на камата
Начин на измирување на каматата

Ден на плаќање на каматата
5.7.2.4. Кредити
Начин на пресметка на каматата
Начин на отплата на кредитот
Број на денови
Броење на деновите за пресметка на камата
Каматен период
Ден за пресметка на камата
Начин на измирување на каматата

Ден на плаќање на каматата

декурзивен
365, 366 (реален број на денови во година)
се зема предвид секој ден во месецот
месечно
по истекот на тековниот месец
исплата и припис
по истекот на тековниот месец

декурзивен
365, 366 (реален број на денови во година)
се зема предвид првиот ден, а последниот не
месечно
по истекот на тековниот месец
исплата и припис (во денарска противвредност
по среден курс на Народна банка на РМ на
денот на исплатата)
по истекот на тековниот месец

декурзивен
во рати, ануитети, еднократно
365,366 (реален број на денови во година) 360
(кредитни линии)
се зема предвид првиот ден, а последниот не
дневно, месечно, тримесечно, полугодишно,
годишно или на ден на достасување
согласно договор
наплата (во денари, во денарска
противвредност по среден курс на Народна
банка на РМ на ден на уплата или во девизи)
на ден на достасување согласно договор,
доколку доцни со плаќање на главница до 15
дена се пресметува казнена камата по
редовна стапка, а доколку доцни над 15 дена
се пресметува од денот на достасување
казнена камата по законска казнена стапка

*Датум на достасување и датум на измирување на обврски по кредит е согласно договор.
5.7.2.5. Депозити на домашни банки, странски банки и странски финансиски институции
Начин на пресметка на каматата
декурзивен
Број на денови
360, 365
Броење на деновите за пресметка на камата
се зема предвид првиот ден, а последниот
не
Каматен период
дневно, месечно, тримесечно,
полугодишно, годишно или за вкупен период
на орочување на депозит
Ден за пресметка на камата
е на последниот ден од каматниот период или
на ден на достасување на депозит или
последен ден во месецот ако се работи за
депозит по видување
Начин на измирување на каматата
исплата или припис во валутата на депозитот
Ден на исплата на каматата*
на денот на достасување на каматата
согласно договорот
*Доколку датумот на достасување на депозитот и каматата е државен празник или неработен
ден, ден за пресметка и исплата е следниот работен ден.
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Пропорционална метода
главница Х број на денови (28-31,30) Х каматна стапка
на пресметка на камата = ----------------------------------------------------------------------------број на денови во годината (360, 365, 366) Х 100
6. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
По сите договори за кредит, освен ако во самите договори не е поинаку регулирано, согласно
Одлука на Управниот одбор, како и договорите за денарски и девизни депозити кои ќе се
склучат по оваа Одлука, Банката ќе предвиди одредба со која се врши автоматска промена на
каматната стапка и начинот на пресметувањето на каматата во текот на траењето на
договорот, а во согласност со актите на деловната политика на Банката и законските прописи.
Банката е должна да го извести корисникот на кредитот за извршени измени на
каматната стапка во смисла на предходниот став од оваа Одлука, со доставување на каматна
листа или амортизационен план или известување.
Каматната стапка на кредити за трговци и лица на јавно право може да се определува
договорно, односно со оваа Одлука, но каматната стапка не смее да биде повисока од стапката
на законска казнена камата зголемена за 50%.
Во трговските договори и договорите помеѓу трговци и лица на јавното право може да
се договори и повисока стапка од стапката на законската казнена камата што важела на денот
на склучување на договорот (договорна казнена камата), но најмногу до 50 проценти повисока
од утврдената законска казнена камата. За висината на оваа каматна стапка, ќе се носат
посебни одлуки.
Ако во трговските договори или договорите помеѓу трговци и лица на јавното право е
договорена повисока стапка на договорна камата од стапката на законската казнена камата, а
притоа не е договорена договорна казнена камата, односно со оваа Одлука е утврдена
повисока стапка на камата од стапката на законската казнена камата по задоцнувањето со
исполнувањето на паричната обврска тече само каматата утврдена со оваа Одлука.
Каматната стапка на кредити за лица кои не се трговци ќе биде утврдена со оваа
Одлука во висина до законската казнена камата за соодветна валута што важела на денот на
склучување на договорот за кредит, односно на денот на промената на каматната стапка, ако е
договорена променлива каматна стапка.
Ако во договорите помеѓу лица од кои барем едното не е трговец е договорена повисока
каматна стапка од дозволената, односно со оваа Одлука е утврдена повисока камата од
дозволената, ќе се применува највисоката дозволена каматна стапка за соодветната валута,
согласно законските прописи.
Доколку некој од производите од делот кредити за правни лица биде пласиран на
субјекти кои согласно законските прописи се класифицирани во категоријата нетрговци, а
каматните стапки од оваа Одлука, согласно законските прописи одговараат само за трговци или
лица од јавното право, во тој случај со посебна одлука ќе се регулира висината на камата за
нетрговците за конкретниот кредитен производ.
Стимулативните каматни стапки се одобруваат за депозити на клиент или кумулативно
за депозити на потесното семејство на клиентот, во висина до + 3 процентни поени повисоки од
каматните стапки согласно оваа Одлука. Висината на конкретната каматна стапка се утврдува
со посебна одлука на надлежен орган на Банката.
Се овластува Управниот одбор на Банката, од денот на донесување на оваа одлука, па во
иднина да ја усвојува, како и да ги врши сите измени и дополнувања на Одлуката за каматни
стапки во зависност од конкретните прилики и потреби на Банката, од движењето на каматните
стапки на меѓубанкарскиот пазар на депозити и усогласување со законските прописи.
Управниот одбор на Банката врши измени од времен карактер и измени за одделни
случаи заради остварување на деловната политика и финансискиот план на Банката.

Одлука за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје – пречистен текст 01.01.2017 година

49

Доколку со оваа Одлука се предвидени максимални и минимални каматни стапки
конкретната каматна стапка се утврдува со одлуките за посебни услови за давање кредити или
со одлуките за одобрување и користење средства од надлежен орган на Банката.
Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесување.
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