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ПОНУДА ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИЈА ПРЕКУ СРЕБРЕН ПАКЕТ
НЛБ Банка за Вас го нуди единствениот Сребрен пакет за исплата на пензија преку трансакциска сметка со можност за
користење на дополнителни продукти и услуги по најповолни услови.
Поволности кои Ви ги нуди Сребрениот пакет:
 Исплата на Вашата пензија на 1-ви во месецот
 Дозволено пречекорување на трансакциска сметка до 2 пензии
 Бесплатни VISA Electron дебитна картичка
 Можности за плаќање на рати без камата со Пензионер + Maestro картичките и користење на попусти во









продажни места со кои Банката и СЗПМ имаат склучено договор
Бесплатна Master Card Standard Paypass кредитна картичка - единствената картичка која самата плаќа на
рати
Бесплатна VISA Classic кредитна картичка со можност за отплата на Вашите обврски согласно Вашите
можности и потреби
Бесплатна НЛБ Банка АД Скопје – Зегин кобрендирана кредитна картичка со можност за плаќање на рати
без камата во сите продажни места на Зегин
НЛБ Штеди го кусурот - единствена можност да штедите и кога трошите со Вашите картички
Можност за користење на НЛБ кредити со пониски каматни стапки, поповолни услови и полиса за
осигурување од незгоди
Можност за рефинансирање на постоечки кредити во Банката и кредити од други банки
Можност за користење на депозитни продукти со повисоки каматни стапки
Бесплатно НЛБ Мини Клик електронско банкарство

Исплата на плата преку трансакциска смека со VISA Electron дебитна
картичка
Дозволено пречекорување
Членарина
Камата
Членарина
Дополнителни картички
Потребна документација
Услов за одобрување на
лимит

До 2 пензии
Без членарина за цело времетраење
0,01% годишна камата на позитивно салдо
11,25% годишна камата на дозволено пречекорување
Без членарина за цело времетраење
Бесплатно до 2 дополнителни картички за првата година
1. Фотокопија од лична карта
2. Чек за пензија / пензиско ливче
До 73 години старост на клиентот
 За пензионери до 70 години - без жиранти
 За пензионери од 70 – 73 години – 1 жирант

Пензионер + Maestro ко-брендирана дебитна картичка на НЛБ Банка АД Скопје со Сојуз
на здруженија на пензионери на РМ (СЗПМ)
Членарина
Лимит
Камата
Можност за плаќање на
рати
Дополнителни картички

300 мкд годишна членарина - на 12 месечни рати по 25 мкд
Се користи дозволениот лимит на трансакциската сметка
0,01% годишна камата на позитивно салдо
11,25% годишна камата на дозволено пречекорување
За трансакции до 1.500 мкд во целост
На 3 рати од 1500 до 3.000 мкд без камата
На 6 рати од 3.000 до 4.500 мкд без камата
На 9 рати од 4.500 до 6.000 мкд без камата
На 12 рати над 6.000 мкд без каматa
100 МКД годишна членарина за дополнителна картичка

Кредитни картички: VISA Classic и MasterCard Standard Paypass
Членарина
Лимит
Можности за плаќање на
рати
Камата
Трошоци за апликација
Грејс период
Дополнителна картичка
Потребна документација
Услов за одобрување на
кредитна картичка /
обезбедување

Без членарина за првата година на користење
Без членарина за следните години за промет поголем од 20.000 МКД годишно
До 3 пензии (максимум 60.000 МКД, распределени на сите кредитни картички по
желба на клиентот)
Master Card Standard Paypass
За плаќања со VISA Classic
До 3.000 мкд во целост
Месечна отплата од 5%, 10% или 100%
6 рати од 3.000 до 12.000 мкд
во зависност од Вашите потреби
12 рати од 12.000 до 24.000 мкд
24 рати над 24.000 мкд
0,01% годишна камата на позитивно салдо
11,25% годишна камата
300,00 мкд
Безкаматен грејс период до 45 дена.
Бесплатно до 2 дополнителни картички за првата година
1. Чек за пензија/пензиско ливче
2. Копија од важечка лична карта
3. Потврда за вработување и лични примања со заверена изјава и
административна забрана за жирантот
До 73 години старост на клиентот




За пензионери до 68 години - без жиранти
За пензионери од 68 - 73 години - 1 жирант

КРЕДИТИ - Сребрен потрошувачки кредит
Максимален износ
Каматна стапка
Рок на отплата
Манипулативен трошок
Трошок за апликација
Предвремена отплата
Услов

Мах 600.000 МКД
7,9% годишна каматна стапка
До 60 месеци или до 72 години старост (до рок на отплата)
БЕЗ МАНИПУЛАТИВЕН ТРОШОК!!!
900,00 мкд
Без трошоци за предвремена отплата
1. Клиенти кои примаат пензија преку НЛБ Банка АД Скопје
2. Услов за кредитоспособност: мес.ануитет <= 1/3 од пензија
Без хипотека, без залог

Обезбедување

1. Без жиранти или еден/двајца кредитоспособни жиранти во зависност од
износот на кредитот:
- за кредити до 100.000,00 МКД без жиранти
- за кредити од 100.000,00 до 180.000,00 МКД – 1 кредитоспособен жирант
- за кредити од 180.000 до 600.000 МКД - 2 кредитоспособни жиранти
БЕЗ МЕНИЦА
Административна забрана од жирантите (доколку има)

Бесплатно НЛБ Мини Клик – електронско банкарство за физички лица
Без надомест за приклучок
Можност за web преглед на сите сметки (состојба и аналитика)
Можност за плаќање на редовни месечни трошоци без провизија

Функционалности на дебитните и кредитните картички и трајни налози
1. Подигање на готовина без провизија со Maestro и VISA Electron од банкоматите на НЛБ Банка АД Скопје и банките од
НЛБ групацијата во Црна Гора, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина и Косово и подигање на готовина со кредитните
картички по исти провизиони стапки како на банкоматите на НЛБ Банка АД Скопје.
2. Можност за плаќање до 48 рати без камата со сите кредитни картички на Банката - на продажните места со кои
Банката има склучено договор за плаќање на рати без камата. Листа на продажни места и повеќе информации за услугата
на www.nlb.mk – Купување на рати без камата.
3. 24 часа / 365 дена корисничка поддршка на 02/ 15 600
4. Трајни налози за плаќање на обврски по основ на картички, кредити, режиски трошоци и сл.
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