QARKULLIMI PAGESOR NË VEND PËR PERSONA JURIDIKË

Numri i
artikullit
tarifor
1

2

3

4

Hapja, mirëmbajtja dhe mbyllja e llogarive transaksionale dhe punët e tjera në qarkullimin
pagesor për persona juridikë
Kompenzimi për
artikullin tarifor

Lloji i shërbimeve
Hapja dhe mbyllja e llogarive transaksionale (vetëm në
degët/ekspoziturat e bankës)
Hapje e llogarisë transaksionale
Hapje urgjente e llogarisë transaksionale
Mbyllje e llogarisë transaksionale
Hapje dhe mbyllje e llogarive të hapura për qëllime humanitare
Mirëmbajtje mujore e llogarisë sipas qarkullimit të realizuar debitues
mujor * në qarkullimin mujor debitues hyn qarkullimi i përgjithshëm pa
marrë parasysh nëse është realizuar në sportel apo përmes bankingut
elektronik
me qarkullim debitues 0 MKD
me qarkullim debitues deri në 300.000 MKD
me qarkullim debitues prej 300.001 MKD deri në 500.000 MKD
me qarkullim debitues prej 500.001 deri në 1.000.000 MKD
me qarkullim debitues mbi 1.000.000 MKD
Këshilla shtëpish dhe organizata sindikale
Llogari të hapura për qëllime humanitare
Përgatitja dhe dhënia e ekstraktit
Përgatitja dhe dhënia e ekstraktit në sportel
Dërgimi i ekstraktit me e-mail në fund të ditës
Ridhënie e ekstraktit
Punë të tjera në qarkullimin pagesor
Pranim dhe përpunim të:
- vendimit të plotfuqishëm
- urdhëresës për pagesë të detyrueshme
- urdhëresës akceptuese
- vendimit nga organe të tjera shtetërore të autorizuara me ligj
Përllogaritje e borxhit të mbetur sipas vendimit
Bllokim dhe ç’bllokim të llogarisë sipas vendimit
Parashtrimi i fletës së borxhit për pagesë (kompenzim që e paguan kreditori
që e parashtron fletën e borxhit)
Tërheqja e fletës së borxhit me kërkesë të kreditorit (kompenzim që e
paguan kreditori që e parashtron fletën e borxhit)
Dhënia e kopjeve të këtyre dokumenteve:
- vendim i plotfuqishëm
- urdhëresë për pagesë të detyrueshme
- urdhëresë akceptuese
- vendim të organeve të tjera shtetërore të autorizuara me ligj
- dokument nga fashikulli i klientit
- kopje të urdhëresës
- dokumente të tjera
Përgatitja e listave të interesit (kamatës)
Përgatitja e raportit periodik për lëvizjen e llogarisë në DHP
Përgatitja e kartelës së lëvizjes së llogarisë me kërkesë të klientit (për
periudhë deri në 1 vit)
Përgatitja e raportit mbi solvencën/bonitetin për 6 muajtë e fundit

Pa kompenzim
300 denarë
1.000 denarë
Pa kompenzim

Pa kompenzim
200 denarë
300 denarë
500 denarë
800 denarë
100 denarë
Pa kompenzim
10 denarë
Pa kompenzim
50 denarë për ekstrakt

1.200 denarë
350 denarë
500 denarë
500 denarë
500 denarë

350 denarë

100 denarë për listë
interesi
Pa kompenzim

Përgatitja e raporteve të tjera
Përgatitja e kartelës shtesë për identifikim
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350 denarë
350 denarë
1.000 denarë për
raport
50 denarë


Numri i
artikullit
tarifor
1

Qarkullimi pagesor në vend përmes sportelit për persona juridikë

Lloji i shërbimeve
Qarkullimi pagesor me para të gatshme
Depozitime me para të gatshme nga persona juridikë
Depozitime me para të gatshme nga persona juridikë që e përdorin
shërbimin "Transporti i dërgesave të vlefshme "
Kompenzimi për përdoruesit e shërbimit "Transporti i dërgesave të
vlefshme "
Depozitime të monedhave metalike në llogari transaksionale
për shumë të monedhave deri në 5.000 MKD
për shumë të monedhave mbi 5.000 MKD
Arkëtime të parave të gatshme nga persona juridikë
Arkëtime të parave të gatshme të institucionit financiar të vendit
Arkëtime të parave të gatshme nga këmbimoret
Arkëtime në monedha metalike për persona juridikë
Arkëtime në monedha metalike për banka dhe institucione financiare
Zëvendësim i mjeteve të dëmtuara efektive (denarë dhe deviza)
Qarkullimi pagesor pa para të gatshme
Transaksione të kryera përmes MIPS
Për urdhëresë

2

Urdhëresë përmbledhëse PP 53
Transaksione të kryera përmes KIBS
Për urdhëresë
Urdhëresë përmbledhëse PP 53
Pagesa interne
Për urdhëresë
Urdhëresë përmbledhëse PP 53
Transaksione me kartela debitore Biznes


Numri i
artikullit
tarifor
1

Kompenzimi për artikullin
tarifor
-deri në ora 13:00: Pa
kompenzim
-pas orës 13:00: 0,06% të
shumës, minimum 20 denarë
Pa kompenzim
min. 250 denarë për pikë
grumbullimi
Pa kompenzim
4,00% të shumës
0,35% të shumës, minimum
50 denarë
Sipas marrëveshjes ose
0,10% të shumës
Pa kompenzim
0,50% të shumës
0,50% të shumës
5% të shumës ose min. 50
MKD
*komisioni për mjete devizore
paguhet në denarë sipas
kursit mesatar të BPRMV
300 denarë
80 denarë për transaksion
individual
45 denarë
15 denarë për transaksion
individual
30 denarë
2 denarë për transaksion
individual
Pa komision

Qarkullimi pagesor në vend përmes bankingut elektronik dhe celular për persona juridikë

Lloji i shërbimeve
Qarkullimi pagesor pa para të gatshme
Transaksione të kryera përmes MIPS
Për urdhëresë
Urdhëresë përmbledhëse PP 53
Transaksione të kryera përmes KIBS
Për urdhëresë
Urdhëresë përmbledhëse PP 53

Tarifa e rregullt

100 denarë
60 denarë për transaksion
individual
25 denarë
12 denarë për transaksion
individual
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Pagesa interne
Për urdhëresë
Urdhëresë përmbledhëse PP 53
Kompenzimi dhe komisionet për përdorimin e shërbimeve
elektronike në qarkullimin pagesor
Një USB token (një përdorues) me afat vlefshmërie prej 3 vite
Dhënia e USB tokenit të ri (pas skadimit të afatit të vlefshmërisë prej
3 vite)
USB token i ri për shkak të humbjes, heqjes së autorizimeve, qasjeve
jo të autorizuara etj.
Lidhje me token të jashtëm
Mirëmbajtja mujore për klient (ndërmarrje)

2

10 denarë
0 denarë për transaksion
individual
1.500 denarë
1.500 denarë
1.500 denarë
500 denarë
90 denarë

QARKULLIMI PAGESOR JASHTË VENDIT PËR PERSONA JURIDIKË
Numri i
artikullit
tarifor

Lloji i shërbimeve
1

2

3

4

Remitanca jashtë vendit për persona juridikë rezidentë dhe jorezidentë
(të hyra)
Të hyra në dobi të personave juridikë vendorë
Të hyra në dobi të personave juridikë të huaj
Të hyra nga person juridik (rezident ose jorezident) në bankë
Remitanca nga jashtë vendit (të hyra devizore) të personave juridikë të huaj
dhe vendorë të dërguara nga klientë të Halkbank Turqi dhe Halkbank AD Sërbi
Remitanca jashtë vendit nga persona juridikë rezidentë dhe jorezidentë
(të dala)
Remitanca me deviza të blera në Tregun devizor
Remitanca të personave juridikë të huaj dhe vendorë të dërguara nga klientë
të Halkbank Turqi dhe Halkbank AD Sërbi
Remitanca nga të hyrat personale devizore
Ndryshim i udhëzimit për remitancë
Shpenzime për sfiwt
Remitanca në dobi të personit juridik apo fizik në bankë
Kompenzimi për remitanca МТ103 të dërguara drejtpërdrejt në bankën
korrespondente (me МТ202c)
Depozitime të efektivës nga persona juridikë
Depozitime të efektivës nga persona juridikë sipas Akteve të vlefshme,
depozitime të jorezidentëve dhe kthimi i mjeteve paraprakisht të tërhequra nga
rezidenti
Arkëtime në efektivë-rezidentë dhe jorezidentë (dhe urdhëresa PP 30 nga
jorezidentë)
Arkëtime në efektivë në valuta të huaja nga persona juridikë jorezidentë
Arkëtime në efektivë në denarë nga persona juridikë jorezidentë
Konvertim në denarë nga llogaria devizore e jorezidentit sipas kursit të
vlefshëm
Arkëtime të efektivës për udhëtim zyrtar jashtë vendit dhe shpenzime
eksploatuese
Arkëtime të parave efektive të huaja të këmbyesve të autorizuar
Arkëtime të efektivës nga llogaria e bankës vendore

Tarifa e rregullt

min 0,09% 500,00 den.
min 0,09% 500,00 den.
min 0,07% 500,00 den.
Pa kompenzim

0,25% min 600,00 den.
0,05% min 100,00 den.
0,15% min 600,00 den.
800,00 den + shpenzime reale;
350,00 den
од 0,1% min 600,00 den.
400 MKD

0,4% të paktën 500,00 den

0,5%, të paktën 600,00 den.
0,2%, të paktën 600,00 den.
Pa kompenzim
0,5%, të paktën 800,00 den
0,2%, të paktën 800,00 den
0-0,7% të paktën 500,00 den
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