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ПОНУДА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КЛИК ПАКЕТ ЗА МЛАДИ
НЛБ Банка за клиентите на возраст од 16 до 25 години, го подготви единствениот Клик пакет за млади којшто
содржи различни банкарски продукти и услуги
Поволности кои Ви ги нуди Kлик пакетот за млади:
 Бесплатнa Maestro младинска дебитнa картичкa
 НЛБ Штеди го кусурот - единствена можност да штедите и кога трошите со Вашите картички
 Можност за користење на НЛБ Студентски кредит
 Бесплатно НЛБ Мини Клик електронско банкарство

Трансакциска смека со Maestro® младинска дебитна картичка
Отварање на трс
Членарина
Камата
Потребна документација

Без надоместок
Без членарина за цело времетраење
0,01% годишна камата на позитивно салдо
Фотокопија од лична карта

Кредитна картичка: MasterCard Light Paypass ®
Членарина
Услов за користење
Лимит
Плаќање на рати
Камата
Трошоци за апликација
Грејс период
Потребна документација

1.299 мкд
Навршени 18 години старост
До 30.000 мкд
За трансакции до 1.500 мкд во целост
За трансакции над 1.500 мкд на 6 рати
(поделбата на рати се однесува за безготовински трансакции и за подигање на готовина на
банкомати)
0,01% годишна камата на позитивно салдо
11,25% годишна камата
300,00 мкд
Бескаматен грејс период до 45 дена
1. Фотокопија од лична карта
2. Копија од ученичка книшка, индекс или уверение за завршено високо образование
(не постаро од една година)
3. Потврда за вработување и лични примања со заверена изјава и административна
забрана за жирантот (родителот)

КРЕДИТИ - Студентски кредит во ЕУР клаузула
Максимален износ
Валута
Каматна стапка
Рок на отплата
Манипулативен трошок
Трошок за апликација
Предвремена отплата
Услов

До 4.000 ЕУР
Денарски кредити со девизна клаузула во ЕУР
7.75% годишна каматна стапка
(9,28% СВТ за износ на кредит од 4.000 ЕУР, каматна стапка 7,93%, рок на отплата 72
месеци, манипулативен трошок 2,5% и трошок за апликација од 400 МКД)
До 72 месеци (повеќекратна исплата во период до 36 месеци а потоа ануитетска отплата до
36 месеци)

БЕЗ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ
900 МКД за приматели на плата
1.000,00 МКД за неприматели на плата
Без трошоци за предвремена отплата
- Вработени во компании и институции прифатливи за Банката или пензионери
- Услов за кредитоспособност*: месечен ануитет <= 1/3 приходи на кредитобарателот (и кокредитобарателот/ите)
*Кредитобарател може да биде кредитоспособно физичко лице во редовен работен однос
или пензионер кој ја прима пензијата на трансакциска сметка во Банката.

Обезбедување

Без хипотека, без залог
1. За клиенти кои примаат плата / пензија во НЛБ Банка АД Скопје
- Без жиранти
2. За клиенти кои не примаат плата / пензија во НЛБ Банка АД Скопје
- 1 (еден) кредитоспособен жирант
БЕЗ МЕНИЦА
Административна забрана од барателот (и жирантите)

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 младинска 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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