Платен промет во земјата преку шалтер за правни лица
Вид на услуги
1

2

Отварање на трансакциски сметки, изготвување на изводи и користење на
факсови
Отварање на трансакциска сметкa
Итно отварање на сметка
Затварање на сметка
Водење на сметка (за сметки кои не работеле во текот на денот)
Водење на сметка (за сметки кои работеле во текот на денот); ( во долговен
промет влегува целокупниот промет без разлика дали е направен на шалтер или
преку електронско банкарство)
0,00 долговен промет
до 300.000,00 ден. Месечен долговен промет
од 300.000,00 денари до 500.000,00 денари
од 500.000,00 денари до 1.000.000,00 денари
над 1.000.000,00 денари
куќни совети и синдикални организации
Изготвување и издавање на извод
Издавање на препис на извод
Платен промет во готово
Уплата во готово од правни лица

3

Висина на тарифна ставка

Уплата во готово од правни лица кои ја користат услугата “Транспорт на
вредносни пратки”
Уплата на ковани пари на трансакциска сметка
за износ на кованици до 5000 МКД
за износ на кованици над 5000 МКД
Исплата во готово од правни лица
Исплата во кованици за правни лица
Исплата во кованици за банки и финансиски институции
Безготовински платен промет
Трансакции извршени преку КИБС
за износи на налози до 10.000,00 денари
За износи на налози поголеми од 10.001,00 денари
Трансакции извршени преку КИБС - збирен налог за плата ПП 53
Трансакции извршени преку МИПС
Tрансакции извршени преку МИПС - збирен налог за плата ПП53
Интерен клиринг
За налози на износи до 10.000,00 денари
За налози на износи поголеми од од 10.000,00 денари
Трансакции извршени преку интерен клиринг - збирен налог за плата ПП 53
уплата за радиодифузна такса
Останати работи во платниот промет
Прием и обработка на правосилни решенија, налози за присилна
наплата,акцептни налози и решенија од др.органи овластени со закон:
Блокада и деблокада на сметка
Изработка на каматни листи
Изработка на извештај за движење на сметка
Изработка на извештај за солвентност
Изработка на други извештаи
Изработка на дополнителна картичка за идентификација
Замена на оштетени ефективни средства
Поднесување на задолжница за наплата (надомест кој го плаќа доверителот кој
поднесува задолжница)
повлекување на задолжница на барање на доверител (надомест кој го плаќа
доверителот кој поднесува задолжница)
Пресметка на преостанат долг по решение
Издавање на копија од решение/ налог за присилна наплата
Изработка на картица на движење на барање на клиент
Провизија за транспорт на вредносни пратки

Без надомест
300,00 ден
1.000,00 ден
Без надомест

без надомест
200,00 денари
300,00 денари
500,00 денари
800,00 денари
100,00 денари
Без надомест
50,00 ден. од извод
-до 13:00 часот: без надомест
-по 13:00 часот: 0,06% од износот на
налогот ,минимум 20 денари
Без надомест
Без надомест
4% од износот
мин.0,35% мин 50 ден
0,90% од износот
0,80% од износот
мин. 35,00 денари од налог
мин.45,00 денари од налог
мин 15,00 ден. Од поединечна
трансакција
мин.250,00 ден. од налог
мин.80,00 ден. Од поединечна
трансакција
мин.20,00 денари од налог
мин.30,00 денари од налог
мин.0,00 ден;
10 ден
1200,00 ден
500,00 ден
100,00 ден
Без надомест
150,00 ден
200,00 ден
50,00 ден
10% од износот или мин.50,00 ден
300,00 ден.
100,00 ден.
200,00 ден.
50,00 ден.
100,00 ден.
од 600,00 ден од локација дневно
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Платен промет во земјата преку електронско банкарство за правни лица
Вид на услуги

Висина на тарифна ставка

Плаќања преку МИПС
за сите износи

1

мин.100,00 ден
мин. 60,00 ден Од
поединечна трансакција.

трансакции извршени преку МИПС – збирен налог за плата ПП 53
Плаќања преку КИБС
за износи до 10.000,00 денари
за износи од 10.001,00 денари

2

мин.13,00 ден
мин.18,00 ден
мин.12,00 ден. од
поединечна трансакција.

трансакции извршени преку Кибс – збирен налог за плата ПП 53
Интерни плаќања
за износи до 10.000,00 денари
за износи над 10.000,00 денари
трансакции извршени преку интерен клиринг – збирен налог за плата ПП 53
уплата за радиодифузна такса
Еднократен надомест за пристап кон користење на електронски сервиси во платен промет
Еден УСБ токен (еден корисник)
Издавање на нов УСБ токен (по истекување на рокот на важење од 3 години)
Нов УСБ токен поради губење ,укинување на овластувањата ,неовластени
пристапи и сл

3

1
2
3

мин.7,00 ден
мин.10,00 ден
мин.0,00 ден
5,00 ден
1.500,00 ден
1.500,00 ден
1.500,00 ден

Платен промет во странство за правни лица
1

2

Вид на услуги
Дознаки од странство за правни лица резиденти и нерезиденти (прилив)
прилив во корист на домашни правни лица
прилив во корист на странски правни лица

Висина на тарифна ставка
мин 0,09% 500,00 ден.
мин 0,09% 500,00 ден.

прилив од правно лице (резидент или нерезидент) во банката
Дознаки од странство (девизни приливи) на домашни и странски правни лица
дозначени од клиенти на ХАЛКБАНК Турција и Халкбанк АД Србија
Дознаки во странство на правни лица резиденти и нерезиденти (одлив)
Дознаки со купени девизи на девизен Пазар
Дознаки на домашни и странски правни лица дозначени на клиенти на ХАЛКБАНК
Турција и Халкбанк АД Србија
дознаки од сопствен девизен прилив

мин 0,07% 500,00 ден.
Без надомест
0,25% мин 600,00 ден.
0,05% мин 100,00 ден.
0,15% мин 600,00 ден.
800,00 ден + реални
трошоци;
350,00 ден
од 0,1% мин 600,00 ден.

измена на инструкции за дознака

3

4

трошоци за свифт
дознаки во корист на правно или физичко лице во банката
Надомест за дознаки МТ103 испратени директно до коресподентна банка (со
МТ202c)
Уплата на ефектива на правни лица
уплата на ефектива на правни лица согласно Важечки порописи, уплата на
нерезиденти и враќање на претходно подигнати средства од резидент
Исплата во ефектива-резиденти и нерезиденти (и налози ПП 30 од
нерезиденти)
исплата во ефектива на странски валути од нерезиденти правни лица
исплата во ефектива на денари од нерезиденти правни лица
конверзија денари од девизна сметка на нерезиденти според важечки курс
исплата на ефектива за службен пат во странство и експлоатациони трошоци
исплата на ефективни странски пари на овластени менувачи
исплата на ефектива од сметка на домашна банка

400 MKД
0,4% најмалку 500,00 ден

0,5%, најмалку 600,00 ден.
0,2%, најмалку 600,00 ден.
без надомест
0,5%, најмалку 800,00 ден
0,2%, најмалку 800,00 ден
0-0,7% најмалку 500,00 ден
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