QARKULLIMI PAGESOR NË VEND PËR PERSONA FIZIKË


Hapja, mirëmbajtja dhe mbyllja e llogarive transaksionale dhe punët e tjera në
qarkullimin pagesor për persona fizikë

Numri i
artikullit
tarifor
1

2

3

4

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
Kompenzimi për mirëmbajtjen e llogarisë
transaksionale me qarkullim gjatë muajit:
klientë të rregullt
studentë
persona të mitur (në moshë jomadhore)
Përgatitja dhe dhënia e ekstraktit
Përgatitja dhe dhënia e ekstraktit nga sporteli
Ridhënia e ekstraktit
Punë të tjera në qarkullimin pagesor
Pranim dhe përpunim të:
- vendimit të plotfuqishëm
- urdhëresës për pagesë të detyrueshme
- 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
Dhënia e kopjeve të këtyre dokumenteve:
- vendim i plotfuqishëm
- urdhëresë për pagesë të detyrueshme
- 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 raporteve të tjera


Numri i
artikullit
tarifor
1

Kompenzimi i artikullit
tarifor

pa kompenzim
pa kompenzim
pa kompenzim

30 denarë
pa kompenzim
pa kompenzim
pa kompenzim
50 denarë

1.000 denarë
350 denarë
500 denarë

350 denarë

100 denarë për listë
interesi
pa kompenzim
500 denarë për raport

Qarkullimi pagesor në vend përmes sportelit për persona fizikë
Lloji i shërbimeve

Qarkullimi pagesor me para të gatshme
Depozitime në para të gatshme nga persona fizikë në
llogarinë personale transaksionale
Depozitime të monedhave metalike në llogari
transaksionale
* për shumë të monedhave deri në 5.000,00 MKD
* për shumë të monedhave mbi 5.000,00 MKD
Depozitime në para të gatshme për shpenime regjie sipas
faturës
Arkëtime në para të gatshme për persona fizikë nga llogaria
transaksionale
Zëvendësim i mjeteve të dëmtuara efektive (denarë dhe

Kompenzimi i artikullit
tarifor

pa kompenzim

pa kompenzim
1,00% të shumës
pa kompenzim
20 denarë për urdhëresë
5,00% të shumës ose
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deviza)

min. 50 MKD
* komisioni për mjete
devizore paguhet në
denarë sipas kursit
mesatar të BPRMV

Qarkullimi pagesor pa para të gatshme
Transaksione të kryera përmes MIPS
për urdhërpagesë në shumë deri 4.999.999 denarë
për urdhërpagesë baras ose mbi 5.000.000 denarë

2

urdhëresë përmbledhëse PP53
Transaksione të kryera përmes KIBS
për urdhëresë
urdhëresë përmbledhëse PP53
Pagesa interne
drejt llogarisë transaksionale të personit fizik me
urdhërpagesë
drejt llogarisë transaksionale të personit juridik me
urdhërpagesë
urdhërpagesë drejt llogarisë në Halkbank AD Skopje
urdhërpagesë përbledhës PP53

Numri i
artikullit
tarifor
1

35 denarë
35 denarë për
transaksion individual
20 denarë
30 denarë
10 denarë
20 denarë për një
transaksion

Qarkullimi pagesor në vend përmes bankingut elektronik dhe celular për persona fizikë
Lloji i shërbimeve
Qarkullimi pagesor pa para të gatshme
Transaksione të kryera përmes MIPS
për urdhërpagesë në shumë deri 4.999.999 denarë
për urdhërpagesë baras ose mbi 5.000.000 denarë
urdhëresë përmbledhëse PP53
Transaksione të kryera përmes KIBS
për urdhëresë
urdhëresë përmbledhëse PP53

2

200 denarë
0,009% të shumës
200 denarë për
transaksion individual

Pagesa interne
për urdhëresë
urdhëresë përmbledhëse PP53
Kompenzimi dhe komisionet për përdorimin e
shërbimeve elektronike në qarkullimin pagesor
Kompenzim i njëfishtë për token LIB
Klientë të rregullt
studentë (shfrytlzues të "pakos studentore ")
Përdorues të Visa Platinum
Mirëmbajtja mujore
Klientë të rregullt
studentë (shfrytlzues të "pakos studentore ")
Përdorues të Visa Platinum
Gjenerimi i tokenit të ri LIB në rast të humbjes, heqjes së
autorizimeve, qasjeve jo të autorizuara etj. Për të gjithë
klientët

Kompenzimi i artikullit
tarifor

100 denarë
0,009% të shumës
100 denarë për
transaksion individual
12 denarë
12 denarë për
transaksion individual
pa kompenzim
pa kompenzim

200 denarë
pa kompenzim
pa kompenzim
35 denarë
pa kompenzim
pa kompenzim
200 denarë
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