Tarifa për karta pagese për persona fizikë
Lloji i shërbimeve
Karta debiti për persona fizikë
Visa Electron / Maestro

Shuma e artikullit tarifor

Tarifa për lëshimin e një karte themelore
Tarifa për lëshimin e një karte shtesë
Tarifa për ri-lëshimin e kartës themelore/shtesë

100,00 mkd
100,00 mkd
100,00 mkd

Kompensimi për ri-lëshimin e kartës themelore/shtesë para
datës së skadimit (dëmtuar/humbur)

300,00 mkd

Kompensimi për përgatitjen urgjente të kartës
Kompensimi për ankesë të pabazuar

600,00 mkd
600,00 mkd

Raport llogarie nga bankomati i Halkbank
Tërheqje parash në bankomatët e Halkbank
Tërheqje parash në bankomatët e bankave të tjera
Tërheqje parash në sportelet e bankës
Tërheqje parash në sportelet e bankave të tjera

Pa kompensim
Pa kompensim
2% min. 120,00 mkd
Sipas tarifës së përgjithshme Pika II-В.2
2% min. 120,00 mkd

Bllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it
ose me shkrim

Pa kompensim

Çbllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it
ose me shkrim

200,00 mkd

Vendosja e PIN-it
Ndryshimi i PIN-it në sportel

Pa kompensim
50,00 denarë

Interesi aktiv për mbitërheqjen, interesi sanksionues për
mbitërheqjen e bilancit të lejuar të llogarisë, interesi pasiv

Në përputhje me vendimin mbi normat e
interesit

Visa PayWave Electron
Tarifa për lëshimin e një karte themelore
Tarifa për lëshimin e një karte shtesë
Tarifa për ri-lëshimin e kartës themelore/shtesë

100,00 mkd
100,00 mkd
100,00 mkd

Kompensimi për ri-lëshimin e kartës themelore/shtesë para
datës së skadimit (dëmtuar/humbur)

300,00 mkd

Kompensimi për përgatitjen urgjente të kartës
Kompensimi për ankesë të pabazuar

600,00 mkd
600,00 mkd

Raport llogarie nga bankomati i Halkbank
Tërheqje parash në bankomatët e Halkbank
Tërheqje parash në bankomatët e bankave të tjera
Tërheqje parash në sportelet e bankës
Tërheqje parash në sportelet e bankave të tjera

Pa kompensim
Pa kompensim
2% min. 120,00 mkd
Sipas tarifës së përgjithshme Pika II-В.2
2% min. 120,00 mkd

Bllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it
ose me shkrim

Pa kompensim

Çbllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it
ose me shkrim

200,00 mkd

Vendosja e PIN-it
Ndryshimi i PIN-it në sportel
Interesi aktiv për mbitërheqjen, interesi sanksionues për
mbitërheqjen e bilancit të lejuar të llogarisë, interesi pasiv

Pa kompensim
50,00 denarë
Në përputhje me vendimin mbi normat e
interesit
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Visa Platinum
Tarifa për lëshimin e një karte themelore

600,00 mkd

Tarifa për lëshimin e një karte shtesë
Tarifa për ri-lëshimin e kartës themelore/shtesë

100,00 mkd
200,00 mkd

Kompensimi për ri-lëshimin e kartës themelore/shtesë para
datës së skadimit (dëmtuar/humbur)

300,00 mkd

Kompensimi për përgatitjen urgjente të kartës
Kompensimi për ankesë të pabazuar

600,00 mkd
600,00 mkd

Anëtarësimi vjetor për kartën themelore

Vitin e parë pa kompensim *Çdo vit të
ardhshëm 600,00 mkd

Anëtarësimi vjetor për kartën shtesë

Vitin e parë pa kompensim *Çdo vit të
ardhshëm 300,00 mkd

Raport llogarie nga bankomati i Halkbank
Tërheqje parash në bankomatët e Halkbank

Pa kompensim
Pa kompensim

Tërheqje parash në bankomatët e bankave të tjera në RM
Tërheqje parash në bankomatët e bankave të tjera jashtë vendit
Tërheqje parash në sportelet e bankës
Tërheqje parash në sportelet e bankave të tjera

3% min. 200,00 mkd
Pa kompensim
Sipas tarifës së përgjithshme Pika II.В.2
3% min. 200,00 mkd

Bllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it
ose me shkrim

Pa kompensim

Çbllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it
ose me shkrim

200,00 mkd

Vendosja e PIN-it
Ndryshimi i PIN-it në sportel

Pa kompensim
Pa kompensim

Interesi aktiv për mbitërheqjen, interesi sanksionues për
mbitërheqjen e bilancit të lejuar të llogarisë, interesi pasiv

Në përputhje me vendimin mbi normat e
interesit

Mastercard Debit Contactless
Tarifa për përgatitjen e një kartë themelore për pranuesit e
pagës/pensionit në Halkbank AD Skopje

Pa kompensim

Tarifa për përgatitjen e një kartë themelore për jopranuesit e
pagës/pensionit në Halkbank AD Skopje

300,00 mkd

Kompensimi për përgatitjen e kartës shtesë
Tarifa për ri-lëshimin e kartës themelore/shtesë

100,00 mkd
100,00 mkd

Kompensimi për ri-lëshimin e kartës themelore/shtesë para
datës së skadimit (dëmtuar/humbur)

300,00 mkd

Kompensimi për përgatitjen urgjente të kartës
Kompensimi për ankesë të pabazuar

600,00 mkd
600,00 mkd

Anëtarësimi vjetor i Mastercard Debit Contactless për pranuesit
e pagës/pensionit në Halkbank AD Skopje

Vitin e parë pa kompensim
* Për xhiro vjetore mbi 90.000,00mkd pa
anëtarësim
* Për xhiro vjetore nën 90.000,00 mkd –
300,00 mkd

Anëtarësimi vjetor i Mastercard Debit Contactless për
jopranuesit e pagës/pensionit në Halkbank AD Skopje

Vitin e parë pa kompensim *Çdo vit të
ardhshëm 300,00 mkd

Tërheqje parash në sportelet e bankës
Tërheqje parash në sportelet e bankave të tjera

Sipas tarifës së përgjithshme Pika II-В.2
2% min.120,00 mkd
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Tërheqje parash në bankomatët e Halkbank AD Skopje
Tërheqje parash nga bankomatët e bankave të tjera në
Maqedoni për pranuesit e pagës/pensionit në Halkbank AD
Skopje
Tërheqje parash nga bankomatët e bankave të tjera në
Maqedoni për mospranuesit e pagës/pensionit në Halkbank AD
Skopje
Tërheqje parash në bankomatët e bankave të tjera jashtë vendit
Raport llogarie nga bankomati i Halkbank AD Skopje

Pa kompensim
Pa kompensim

2% min. 120,00 mkd
2% min. 120,00 mkd
Pa kompensim

Bllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it
ose me shkrim

Pa kompensim

Çbllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it
ose me shkrim

200,00 mkd

Vendosja e PIN-it

Pa kompensim

Ndryshimi i PIN-it në sportel

50,00 mkd

Interesi aktiv për mbitërheqjen, interesi sanksionues për
mbitërheqjen e bilancit të lejuar të llogarisë, interesi pasiv

Në përputhje me vendimin mbi normat e
interesit

Karta krediti për persona fizikë
Visa Classic Credit, Mastercard Standard,Mastercard
Contactless
Tarifa për lëshimin e një karte themelore
Tarifa për lëshimin e një karte shtesë

100,00 mkd
100,00 mkd

Tarifa për ri-lëshimin e kartës themelore/shtesë

100,00 mkd

Kompensimi për ri-lëshimin e kartës themelore/shtesë para
datës së skadimit (dëmtuar/humbur)

300,00 mkd

Kompensimi për përgatitjen urgjente të kartës
Kompensimi për ankesë të pabazuar
Tërheqje parash në bankomatët e Halkbank
Tërheqje parash në bankomatët e bankave të tjera

600,00 mkd
600,00 mkd
2,50 % min. 150,00 mkd
3,0% min. 200,00 mkd

Tërheqje parash në sportelet e bankës
Tërheqje parash në sportelet e bankave të tjera

3,0% min. 200,00 mkd
3,0% min. 200,00 mkd

Anëtarësimi vjetor për kartën themelore

Falas për vitin e parë,1.200,00 mkd për vitet
e ardhshme

Anëtarësimi vjetor për kartën shtesë

Falas për vitin e parë,600,00 mkd për vitin
e dytë

Anëtarësim i shkallëzuar
Për një xhiro vjetore prej min. 90.000,00 mkd

pa anëtarësim

Për një xhiro vjetore prej min. 60.000,00 mkd
Për një xhiro vjetore prej min. 30.000,00 mkd
Kompensimi për lëshimin e faturës
Kompensimi për paralajmërim

600,00 mkd
800,00 mkd
Pa kompensim
100,00 mkd

Bllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it
ose me shkrim

Pa kompensim

Çbllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it
ose me shkrim

200,00 mkd

Rritja e limitit kreditor
Vendosja e PIN-it
Ndryshimi i PIN-it në sportel
Shuma e limitit kreditor

300,00 mkd
Pa kompensim
50,00 mkd
Mbi bazën e politikave kreditore
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Visa PayWave Credit
Tarifa për lëshimin e një karte themelore
Tarifa për lëshimin e një karte shtesë
Tarifa për ri-lëshimin e kartës themelore/shtesë

100,00 mkd
100,00 mkd
100,00 mkd

Kompensimi për ri-lëshimin e kartës themelore/shtesë para
datës së skadimit (dëmtuar/humbur)

300,00 mkd

Kompensimi për përgatitjen urgjente të kartës
Kompensimi për ankesë të pabazuar
Tërheqje parash në bankomatët e Halkbank
Tërheqje parash në bankomatët e bankave të tjera
Tërheqje parash në sportelet e bankës

600,00 mkd
600,00 mkd
2,50 % min. 150,00 mkd
3,0% min. 200,00 mkd
3,0% min. 200,00 mkd

Tërheqje parash në sportelet e bankave të tjera

3,0% min. 200,00 mkd

Anëtarësimi vjetor për kartën themelore

Falas për vitin e parë, 1.200,00 mkd për
vitet e ardhshme

Anëtarësimi vjetor për kartën shtesë

Falas për vitin e parë, 600,00 mkd për vitin
e dytë

Anëtarësim i shkallëzuar
Për një xhiro vjetore prej min. 90.000,00 mkd
Për një xhiro vjetore prej min. 60.000,00 mkd

pa anëtarësim
600,00 mkd

Për një xhiro vjetore prej min. 30.000,00 mkd
Kompensimi për lëshimin e faturës
Kompensimi për paralajmërim

800,00 mkd
Pa kompensim
100,00 mkd

Bllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it
ose me shkrim

Pa kompensim

Çbllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it
ose me shkrim

200,00 mkd

Rritja e limitit kreditor

300,00 mkd

Vendosja e PIN-it
Ndryshimi i PIN-it në sportel
Shuma e limitit kreditor
Visa Gold

Pa kompensim
50,00 mkd
Mbi bazën e politikave kreditore

Tarifa për lëshimin e një karte themelore
Tarifa për lëshimin e një karte shtesë

100,00 mkd
100,00 mkd

Tarifa për ri-lëshimin e kartës themelore/shtesë

100,00 mkd

Kompensimi për ri-lëshimin e kartës themelore/shtesë para
datës së skadimit (dëmtuar/humbur)

300,00 mkd

Kompensimi për përgatitjen urgjente të kartës
Kompensimi për ankesë të pabazuar
Tërheqje parash në bankomatët e Halkbank
Tërheqje parash në bankomatët e bankave të tjera

600,00 mkd
600,00 mkd
Pa kompensim
3,0% min. 200,00 mkd

Tërheqje parash në sportelet e bankës
Tërheqje parash në sportelet e bankave të tjera

3,0% min. 200,00 mkd
3,0% min. 200,00 mkd

Anëtarësimi vjetor për kartën themelore

Vitin e parë 1.200,00 mkd * Çdo vit të
ardhshëm sipas anëtarësimit të shkallëzuar

Anëtarësimi vjetor për kartën shtesë

Vitin e parë 900.00,00 mkd *Çdo vit të
ardhshëm sipas anëtarësimit të shkallëzuar

Anëtarësim i shkallëzuar
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Për një xhiro vjetore prej min. 150.000,00 mkd
Kompensimi për lëshimin e faturës

pa anëtarësim
Pa kompensim

Kompensimi për paralajmërim

100,00 mkd

Bllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it
ose me shkrim

Pa kompensim

Çbllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it
ose me shkrim

200,00 mkd

Rritja e limitit kreditor
Vendosja e PIN-it
Ndryshimi i PIN-it në sportel

300,00 mkd
Pa kompensim
50,00 mkd

Shuma e limitit kreditor
Mastercard World

Mbi bazën e politikave kreditore

Tarifa për lëshimin e një karte themelore
Tarifa për lëshimin e një karte shtesë
Tarifa për ri-lëshimin e kartës themelore/shtesë

100,00 mkd
100,00 mkd
100,00 mkd

Kompensimi për ri-lëshimin e kartës themelore/shtesë para
datës së skadimit (dëmtuar/humbur)

300,00 mkd

Kompensimi për përgatitjen urgjente të kartës
Kompensimi për ankesë të pabazuar
Tërheqje parash në bankomatët e Halkbank
Tërheqje parash në bankomatët e bankave të tjera
Tërheqje parash në sportelet e bankës
Tërheqje parash në sportelet e bankave të tjera

600,00 mkd
600,00 mkd
2,50 % мин 150,00 mkd
3,0% min. 200,00 mkd
3,0% min. 200,00 mkd
3,0% min. 200,00 mkd

Anëtarësimi vjetor për kartën themelore

Vitin e parë 3.000,00 mkd *Çdo vit të
ardhshëm sipas anëtarësimit të shkallëzuar

Anëtarësimi vjetor për kartën shtesë

Vitin e parë 1.500,00 mkd *Çdo vit të
ardhshëm sipas anëtarësimit të shkallëzuar

Anëtarësim i shkallëzuar
Për një xhiro vjetore prej min. 150.000,00 mkd
Kompensimi për lëshimin e faturës
Kompensimi për paralajmërim

pa anëtarësim
Pa kompensim
100,00 mkd

Bllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it
ose me shkrim

Pa kompensim

Çbllokimi i kartës me kërkesë të klientit përmes Help 24, email-it
ose me shkrim

200,00 mkd

Rritja e limitit kreditor
Vendosja e PIN-it
Ndryshimi i PIN-it në sportel
Shuma e limitit kreditor

300,00 mkd
Pa kompensim
50,00 mkd
Mbi bazën e politikave kreditore

Njoftimi me SMS për transaksionet e realizuara me karta të
lëshuara nga Halkbank AD Skopje
Njoftimi me SMS për transaksionet e realizuara me karta të
lëshuara nga Halkbank AD Skopje

30,00 mkd

Tarifa për karta pagese për persona fizikë Halkbank AD Skopje- Tekst i konsoliduar 24.02.2021

