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Врз основа на членот 68 oд Статутот на Банката, Управниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје, ја
донесе следната: О Д Л У К А за каматни стапки за производи на ШПАРКАСЕ БАНКА А.Д СКОПЈЕ со
важност од 01.07.2022 година
Во однос на претходно важечката одлука направени се следните промени:

Воведување на нов депозитен производ ШТЕДЕН ПЛАН

Промена на каматите стапки кај традиционалниот депозит во МКД, со рок од 12,24 и 36 месеци

Воведување на стимулативен додаток на каматна стапка кај традиционалниот депозит во МКД, со рок од 12,24
и 36 месеци

Се продолжува важноста на Депозит Прогрес до 30.09.2022

Промена на каматна стапка кај револвинг производи за физички лица врз основа на промена на референтната
каматна стапка на НБРСМ

Промена на каматна стапка кај кредитните картички за правни лица (тип 633) врз основа на промена на
референтната каматна стапка на НБРСМ и нејзино допрецизирање. Редовна каматна стапка се наплаќа само на
мигрираното портфолио на ШБМ, тип на партија 633, пришто редовната каматна стапка е променлива и се
определува во висина на референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата (каматната
стапка од основниот инструмент од операциите на отворен пазар на НБРСМ), зголемена за 9 процентни поени
маржа на годишно ниво, не пониска од 10,5%, но не повисока од највисоката законски дозволена висина на
каматна стапка. Како референтна каматна стапка при определувањето на променливата каматна стапка се
користи стапката што е последно објавена и достапна на веб страната на НБРСМ на секој 31.12. и 30.06. под
називот “референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата” и истата ќе се применува во
периодот од 01.01. до 30.06 односно од 01.07 до 31.12 респективно.

Промена на каматните стапки кај станбените кредити

Промена на каматна стапка кај потрошувачките кредити

Промена на каматна стапка кај кредитите обезбедени со депозит

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, и се применува од 01.07.2022 година.
Одлука АЛКО бр._____ од _____ год.
ШПАРКАСЕ БАНКА А.Д. СКОПЈЕ

Претседател на Управен Одбор Санел Кустурица
______________________
Заменик Претседател на Управен Одбор Нина Неданоска
______________________
Член на Управен Одбор Алвин Аличевиќ
______________________
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Oдлука за каматни стапки
I. Општи Одредби
Член 1
Со оваа Одлука се утврдуваат принципите и мерилата со кои Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје (во понатамошен текст: Банката) ги формира и
договара каматните стапки, врши пресметка, наплати и плаќања на каматите за работите со правните лица и физичките лица.
Основ за утврдување на каматните стапки се следниве елементи:
 Водење на политика на реално позитивните каматни стапки и нивно ускладување со порастот на цените на мало;
 Понудата и побарувачката на пазарот на пари и хартии од вредност и пазарот на капитал;
 Номиналната висина на референтната стапка на НБРСМ и другите инструменти на монетарно - кредитната политика;
 Наменската и рочната структура на изворите на средствата и обемот на нивното планско ангажирање; и
 Остварување на добивка.
Активните и пасивните каматни стапки се одредуваат во зависност од движењето на каматните стапки на пазарот на капитал, референтната стапка на
НБРСМ, како и деловната соработка на Банката со клиентот - правни и физички лица.
Член 2
Со утврдените каматни стапки со оваа Одлука се обезбедува: рационално користење на паричните средства, стимулирање на сите видови
депозити на правни и физички лица и обезбедување приходи за покривање на трошоците на работењето на Банката, остварување на добивка за
акционерите, зголемување на фондовите на Банката и друго.
Член 3
Каматните стапки на Банката од член 1 на оваа Одлука се однесуваат на: активните каматни стапки за правни и физички лица, и тоа според
рокови на достасување ( краткорочни и долгорочни); според валута (денарски и девизни); по намена (за тековно работење, инвестиции, за ликвидност,
како и за наменски и ненаменски кредити, кредити за станбена изградба и сл.); и во зависност од видот на обезбедениот колатерал; бонитет на
должникот; износот на кредитот и сл; како и на пасивните каматни стапки и тоа според рочност на депозитот (по видување краткорочни и долгорочни);
според валута ( денарски, девизни и видот на валута) и сл. Со оваа Одлука не се дефинираат каматните стапки кои важат при склучување на деловни
односи со: останати банки, кредитни институции или институционални инвеститори и истите се во доменот на одлучување на АЛКО и ОЛК комитетите.
При тоа Комитетот за Оперативна ликвидност е надлежен за одлучување за каматни стапки при склучување на краткорочни работи со гореспоменатите
институции, додека за долгорочните кредитни односи со гореспоменатите институции надлежен е Комитетот за управување со Актива и Пасива
(АЛКО).
Член 4
Банката пресметува, наплатува и плаќа единствена номинална камата. Каматните стапки по оваа Одлука се годишни и променливи и/или фиксни.
II. НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА КАМАТИТЕ
Член 5
Пресметката на каматата се врши месечно и со примена на пропорционална метода за сите видови денарски, девизни и денарски кредити со
девизна клаузула на правни лица и денарски, девизни и денарски кредити со девизна клаузула на физички лица. Пресметката на каматата се врши
месечно и со примена на конформна метода кај пречекорувањето на сметка на правни лица (business overdraft) .
2. При пресметка на каматата за кредитите за ликвидност се применува пропорционална метода за календарскиот број на денови во месецот за кој
се пресметува камата, како и за за периодот покус од еден месец
3. Пресметката на каматата согласно каматните стапки утврдени со оваа Одлука е декурзивна, додека за државните обврзници се пресметува
антиципативно.
4. Кај краткорочните кредити Банката врши пресметка и наплата на каматата месечно на денот на доспетието, или во рокот утврден за враќање на
средствата од кредитот. За краткорочните кредити кои се над 1 месец пресметката и наплатата се врши по амортизационен план.
5. Кај долгорочните кредити Банката врши пресметка и наплата на каматата месечно, тромесечно или согласно Договорот за кредит по изготвен
амортизационен план.
6. Амортизациони планови се изготвуваат со искажана стапка на вкупни трошоци на потрошувачки кредити (СВТ) согласно Законот за заштита на
потрошувачите при договори зa кредити.
7. Кредити кои се плаќаат по доспеаните обврски предвидени со договорот после доспевање, каматната стапка се зголемува на остатокот од
кредитот согласно точките: I. КРАТКОРОЧНИ КRЕДИТИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА и II. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА, од оваа Одлука. (Под
доспеана а ненаплатена парична обврска се подразбира износот на ненаплатениот долг како и пресметана (редовна) камата, законска казнена
камата и договорна казнена камата.
8. Каматата на платежните картички со позитивна и негативна состојба се пресметува и припишува на крај на секој месец и при салдација.
9. На кредити за правни и физички лица се пресметува интеркаларна камата од датумот на исплата на кредитот до датумот на ставање на отплата и
се наплаќа при реализација на кредитот или се припишува на долгот при ставање на кредитот во отплата.
10. На сите видови достасани и неизмирени во рок обврски, Банката ќе пресметува и наплатува договорна казнена камата по стапка посебно
определена со оваа Одлука за пласмани на правни и физички лица, и тоа сметано од денот на достасување на обврската до денот на целосна
наплата. Стапката на договорна казнена камата е променлива во зависност од промената на референтната камата за пресметка на казнена камата
и позитивните прописи кои ја регулираат оваа област.
11. Доколку корисникот на кредит во рок од 45 дена од датумот на склучување на Договорот за кредит не ја префрлил платата преку Банката или
додека трае користењето и отплатата на кредитот ја префрлил платата во друга Банка, согласен е Банката да го прогласи кредитот за целосно
доспеан или на Банката да и плаќа договорна камата во висина најмногу до највисоката законски дозволена висина на каматна стапка.
1.

Одлука за каматни стапки со важност од 01.07.2022
ШПАРКАСЕ БАНКА А.Д Скопје, Ул. Орце Николов бр.54, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3200 500, Факс:+389 2 3200 515 E-mail: contact@sparkasse.mk web: www.sparkasse.mk SWIFT INSBMK22

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА А.Д СКОПЈЕ
Одлука за каматни стапки со важност од 01.07.2022
12. На денарски средства кои давателот ги пласира преку Банката во комисионен однос се пресметува камата во висина на каматата на пласираните
средства, а Банката ќе наплатува провизија за пласмани по комисионо работење согласно Одлуката за надоместоци (тарифи) .
13. При пресметка на камата за денарски трансакциски сметки за физички и правни лица каматата се пресметува за целиот календарски месец врз
основа на кој се определува и каматна стапка зависно од просечното месечно салдо по пропорционален метод за трансакциски сметки за физички
лица/ конформен метод за трансакциски сметки за правни лица а исплатата се врши на месечно ниво во последниот работен ден од месецот
14. На орочени девизни депозити, денарски депозити и денарски депозити со валутна клаузула на правни лица, каматата се пресметува со примена на
конформен метод, според бројот на денови во периодот и тоа на крај на месецот, односно на денот на доспевање
15. На орочени депозити на физички лица, каматата се пресметува со примена на конформен метод со реален број на денови (365 денови), а се
исплатува по истекот на рокот на орочување, предвиден со договорот, освен кај депозити со месечна исплата на камата кај кои каматата се
исплатува на месечно ниво, на датумот на отварање на депозитот и останати депозитни продукти согласно начинот на кој се дефинирани со оваа
Одлука.
16. Дирекцијата Финансии, Секорот за корпоративни клиенти и Секторот за население/ Служба за микро клиенти имаат право без посебна Одлука од
Управен Одбор да понудат пониска каматна стапка на депозитите и повисока каматна стапка за кредитите од оние предвидени со оваа Одлука.
17. Во случај на орочување на девизни, денарски и денарски депозити со валутна клаузула на одредено време со отказен рок, отказниот рок се
одредува и каматата се пресметува и исплатува согласно договорените услови: во висина на каматната стaпка која Банката ја применува на
депозитите по видување согласно Одлуката за каматни стапки на Банката но не поголема од ¼ (една четвртина) од договорната камата.
(Стандардна клаузула ) /по каматна стапка која е важечка за најблискиот период на кој одлежал депозитот согласно претходно дадената понуда за
каматни стапки./ (Се користи по исклучок) /според понудата важечка на денот на раскинување на договороти тоа од денот на уплатата на
средствата до денот на раскинување на Договорот./ (Се користи по исклучок)/по каматна стапка која е важечка за најблискиот период на кој
одлежал депозитот согласно Одлуката за каматни стапки на Банката./ (се користи по исклучок)
18. На обезбедените средства (земените кредити) Банката плаќа камата по каматна стапка на давателот на кредит утврдена со Договор за кредит и
врз основа на реципроцитет.
19. На времено депонираните или уплатените девизни средства во вид на гарантен депозит за обезбедување или друга намена во случај кога
девизниот депозит е од Банка или правни лица, Банката пресметува и плаќа камата согласно усвоената Одлука за каматни стапки или во одредени
случаи со посебна Одлука усвоена од Управниот Одбор на Банката.
20. За орочување на средства на подолг рок, се применуваат каматните стапки кои се пропишани со договорот за орочување.
21. На средствата обезбедени по пат на издавање на хартии од вредност во свое име и за своја сметка, Банката пресметува и плаќа камата предвидена
со посебна Одлука.
III. Услови за орочување наменски депозити за физички лица
Член 6
1. Рокот на орочување на депозитот изнесува колку и рокот на кредитниот производ за чие обезбедување е наменет депозитот.
2. Како ден на орочување се смета денот кога е извршен пренос на орочените средства од соодветната сметка на Депонентот во корист на жиро
сметката на Банката
3. Банката на депонираните средства не пресметува камата.
4. Депонентот за време на орочувањето не може да располага со депозитот без претходна согласност од Банката.
5. Доколку Депонентот не ги измири обврските по Договорот за кредит/ гаранција/ акредитив/ кредитна картичказа чие обезбедување е наменет,
Банката ќе искористи депозитот за наплата на достасаните неизмирени согласност на Д епонентот. За таа цел, Банката има право во име и за
сметка на Депонентот да ги пополни, потпише, завери и изврши потребните платни инструменти и обрасци.
6. Доколку Депонентот предвремено ги измири обврските кредит/гаранција/акредитив/кредитна картичка за чие обезбедување е наменет, или ако
на Депонентот му биде одобрено изменување на обезбедување за (кредит/ гаранција/ акредитив/ кредитна картичка) и со тоа замена на
наменскиот депозит со друго обезбедување Банката е должна да го ослободи депозитот и да ги врати депонираните средства на сметката на
депонентот.
IV. ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ
Член 7
1. Девизните кредити се одобруваат во ЕУР
2. Девизните кредити ако се обезбедени со депозит - кредитот се одобрува во валута во која е депониран депозитот (само еур).
2.1 Кредитите (краткорочни и долгорочни) обезбедени со залог на денарски депозит се одобруваат
во денари.
2.2 Кредитите (краткорочни и долгорочни) обезбедени со залог на девизен депозит се одобруваат во девизи во онаа валута соодветно во
која е депозитот (само еур).
2.3 Ослободувањето на депозитот мора да е во согласност со потпишаниот договор за продуктот и во согласност со Процедура за
администрирање на депозити за правни и физички лица.
3. Зависно од условите на кред оитните линии чии средства се обезбедени од домашни или странски кредитори, каматата се пресметува и
наплатува согласно договорот помеѓу Банката и кредиторот, и договорот помеѓу Банката и крајниот корисник.
4. Сите видови на денарски кредитни продукти на правни и физички лица, Банката ќе ги одобрува исклучиво во Денари без примена на
опционална валутна клаузула.
5. Средствата по одобрен девизен кредит согласно законските прописи, корисникот на кредит (физичко или правно
лице) ги користи во денари. Банката ги пренесува на неговата сметка - во денари односно во денарска противвредност и тоа:
a.
пресметана според средниот курс за соодветната валута во која е одобрен девизниот кредит според Курсната
листа
на
НБРСМ на денот на реализација на кредитот, доколку корисникот на кредит е физичко лице;
b. пресметана според куповниот курс за соодветната валута во која е одобрен девизниот кредит според Курсната листа
на
Девизниот пазар на Банката, на денот на реализација на кредитот, доколку корисникот на кредит е правно лице;
Отплатата на девизен кредит се врши на следниот начин:
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c.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

доколку корисникот на кредит е физичко лице, отплата на кредитот се врши во денари односно во денарска противвредност
пресметана според продажниот курс за соодветната валута во која е одобрен девизниот кредит според
Курсната
листа
за
менувачко работење на Банката на денот на плаќањето;
d. во денарска противвредност пресметана според продажниот курс за соодветната валута во која е одобрен кредит
според
Курсната листа на Девизниот пазар на Банката на денот на плаќањето или во девизи обезбедени од девизни
приливи
на
корисникот;
e. За секоја отстапка од девизниот курс кој што важи на денот на реализација или отплата на девизниот кредит потребна
е
соодветна одлука потпишана и одобрена од страна на Управниот Одбор на Шпаркасе Банка Македонија А.Д.
Скопје.
Предложениот курс мора да биде договорен и усогласен во соработка со Секторот за управување со средства
За се што не е предвидено со оваа Одлука, а е предвидено со Договорот и Одлуката за одобрување на кредитот, ќе важат одредбите од
Одлуката и Договорот за одобрување на кредит.
Сите производи кои се одобрени со валутна клаузула, валутирањето на промените се врши на денот на исплатата на кредитот
Рокот на орочување на безкаматен каматен депозит, кои служат за обезбедување на кредит, акредитив или гаранција, треба да е идентичен
или подолг од рокот на враќање на кредитот и доспевањето на гаранцијата т.е акредитивот.
Доколку клиентот кој е изложен према Банката по основ на кредит, акредитив, или гаранција, и по своја желба побара затварање на
неговата денарска или девизна сметка во банката, истиот презема обврска дека во целост ќе ги измири сите доспеани и недоспеани обврски
према Банката. Со исполнување на овој услов Банката ќе даде согласност за затварање на неговата сметка .
Управниот Одбор на Банката е овластен да врши измени и дополнувања на Одлуката за каматните стапки, во зависност од движењето на
каматните стапки на пазарот на капитал, референтната стапка на НБРСМ, како и деловната соработка на Банката со клиентот - правни и
физички лица.
Управниот Одбор на Банката е овластен да врши интервенција да се пресмета редовна (договорна) камата наместо казнена за некои
комитенти на Банката и во одредени случаи кога пресметаната казнена камата битно ќе влијае на ликвидноста и кредитната способност на
одредениот клиент, а со тоа може да дојде во прашање и наплатата на кредитното побарување и вкупната пресметана камата.
Со правни лица со кои Банката има склучено Договор за вршење на банкарски услуги и во кој Договор има предвидено тендер процедура за
одредување на каматните стапки за депозитните продукти, Банката ќе определува каматни стапки согласно пазарните услови и нивото на
камати кои се нудат за соодветните депозитни продукти во Банкарскиот сектор, во рамките на пропишаните тендер процедури.
Критериуми за определување на каматни стапки по Одлука на Управен Одбор.
a.
Управен Одбор може да одлучи и да донесе Одлука за намалување или зголемување на каматни стапки на кредити, депозити и
откуп на побарувања на комитенти на Банката согласно следниве критериуми:
i. Комплетен клиент на Банката;
ii. Уредно и навремено ги сервисира обврските по кредити, камати и провизии;
iii. Има депозити во Банката (денарски и девизни) над 3.000.000,00 денари просечно месечно;
iv. Платниот промет го обавува исклучиво преку Банката (во странство или во земјава);
Овие критериуми се применуваат и кај оние каматни стапки на кредити, депозити, кои имаат каматни стапки од минимум до
максимум.
b. Одобрени кредити за продажба на имот на Банката.Управен Одбор може да донесе одлука за пониска каматна стапка кај клиент
кој е спремен да купи материјално добро во кредитен однос, а кое материјално добро Банката претходно го има преземено со
присилна наплата на побарување.
Кај денарските кредити кои се одбрени со користење на варијабилна каматна стапка СКИБОР ќе се користи тримечната стапка на Скибор
(Skibor) за денари што важела на последниот ден на тримесечието (31 Март, 30 Јуни, 30 Септември и 31 Декември) што му претходело на
тековното тромесечие или 6 месечна стапка на Скибор (Skibor) за денари што важела на последниот ден на полугодието (30 Јуни и 31
Декември) што му претходело на тековното полугодие. Доколку референтната камата има негативна вредност, се зема дека има вредност 0
(нула). Секоја промена на референтната стапка Банката ја објавува на својата веб страна и во експозитурите на Банката. За секоја промена на
каматната стапка, корисникот на кредитот може да се обрати во Банката за да побара и да добие информација за променетата каматна
стапка и да добие нов план на отплата (амортизационен план)
Кај девизните кредити кои се одобрени со користење на варијабилна каматна стапка EURIBOR. ќе се користи 6 месечна стапка на Еурибор
(Euribor) за евра што важела на последниот ден на полугодието (30 Јуни и 31 Декември) што му претходело на тековното полугодие. Доколку
референтната
каматна
стапка
има
негативна
вредност,
се
зема
дека
има
вредност
0
(нула).
Секоја промена на референтната стапка Банката ја објавува на својата веб страна и во експозитурите на Банката. За секоја промена на
каматната стапка, корисникот на кредитот може да се обрати во Банката за да побара и да добие информација за променетата каматна
стапка и да добие нов план на отплата (амортизационен план)
Банката не може еднострано и без согласност на клиентот - кредитокорисник да ја менува/зголемува висината на каматните стапки спрема
поединечни клиенти- кредитокорисници, освен под следните услови, дефинирани во поединечните договори:
a.
Доколку Корисникот на кредитот не ги измирува обврските во предвидените рокови, Банката на секои 30 дена доцнење сметано
од крајот на пресметковниот период има право еднострано да ја зголемува договорната каматна стапкано не повеќе од
максималната законски дозволена висина на договорна каматна стапка.
b. Доколку Корисникот на кредитот не се придржува кон обврската за извршување на платниот промет (денарски/девизен) преку
сметки во Банката, Банката може еднострано да ја зголеми договорната каматната стапка, но не повеќе од максималната законски
дозволена висина на договорна каматна стапка.
c.
Доколку Корисникот на кредитот не се придржува кон обврската за пренос на своите вработени со плата во Банката, Банката може
еднострано да ја зголеми договорната каматната стапка најмногу до максималната законски дозволена висина на договорна
каматна стапка. Бројот односно процентот на вработени за кои компанијата ќе биде обврзана да направи пренос на плата ќе се
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одредува од нивото на одобрување на кредитот. Евентуално изземање на одредена компанија од оваа обврска исто така ќе биде
предмет на одобрување од страна на нивото на одобрување на кредитот.
17. Корисникот на кредитот има обврска да ги измирува обврските по кредити од предходниот период најдоцна до 15 -ти во тековниот период.
18. Доспевањето на ратите по кредити е на секој 01-ви во соодветниот период

Каматни стапки за физички лица
Општо одредување на каматните стапки за физички лица
Променлива каматна стапка при
отплата на кредитот
Во услови на редовна отплата на
денарски кредит
Во услови на редовна отплата на
девизен кредит
Во услови на редовна отплата на
револвинг производ
Во услови на нередовна отплата за сите
видови производи

променлива стапка применлива во Шпаркасе Банка
6-месечна стапка на Скибор (Skibor) за денари + маржа но не пониска од
стапката дефинирана при одобрување на кредитот
6 месечен ЕУРИБОР + маржа но не пониска од стапката дефинирана при
одобрување на кредитот
Референтна каматна стапка за пресметка на казнена камата на НБРСМ + 8
процентни поени маржа.
Каматна стапка во висина до највисоката законски дозволена висина на каматна
стапка.

Револвинг Производи
Рејтинг на кредитокорисникот

А1

Дозволено пречекорување Променлива
каматна стапка
Кредитна картичка Променлива каматна
стапка

А2

B1

B2

C1

10,00% (Референтна каматна стапка за пресметка на казнена камата
на НБРСМ + 8%)

10,00% (Референтна каматна стапка за пресметка на казнена камата
на НБРСМ + 8%)

Потрошувачки Кредити
Потрошувачки кредит со фиксна каматна стапка во првите ТРИ години и вклучена полиса за животно/неживотно
осигурување за износ до 600.000 мкд
Рејтинг на кредитокорисникот
Фиксна каматна стапка за првите
ТРИ години
Променлива каматна стапка после
првите ТРИ години

А1

А2

B1

B2

C1

5,30%

5,30%

5,35%

5,40%

5,50%

6,20%

6,20%

6,40%

6,50%

6,50%

(6м СКИБОР + 4,50%)

(6м СКИБОР + 4,50%)

(6м СКИБОР + 4,70%)

(6м СКИБОР + 4,80%)

(6м СКИБОР + 4,80%)

Потрошувачки кредит со фиксна каматна стапка во првите ТРИ години и вклучена полиса за животно/неживотно
осигурување за износ од 600.001 мкд до 1.000.000 мкд
Рејтинг на кредитокорисникот
Фиксна каматна стапка за првите
ТРИ години
Променлива каматна стапка после
првите ТРИ години

А1

А2

B1

B2

C1

5,20%

5,20%

5,25%

5,30%

5,30%

5,95%

5,95%

6,15%

6,30%

6,30%

(6м СКИБОР + 4,25%)

(6м СКИБОР + 4,25%)

(6м СКИБОР + 4,45%)

(6м СКИБОР + 4,60%)

(6м СКИБОР + 4,60%)
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Потрошувачки кредит со фиксна каматна стапка во првите ТРИ години и вклучена полиса за животно/неживотно
осигурување за износ од 1.000.001 мкд до 1.500.000 мкд

А1

А2

B1

B2

C1

4,99%

4,99%

5,10%

5,20%

5,30%

5,75%

5,75%

5,95%

6,10%

6,10%

(6м СКИБОР + 4,05%)

(6м СКИБОР + 4,05%)

(6м СКИБОР + 4,25%)

(6м СКИБОР + 4,40%)

(6м СКИБОР + 4,40%)

Рејтинг на кредитокорисникот
Фиксна каматна стапка за првите
ТРИ години
Променлива каматна стапка после
првите ТРИ години

*Ненаменските потрошувачки денарски кредити се нудат со полиса за животно осигурување на кредитокорисникот купена
преку Банката и винкулирана во корист на Банката за време на отплата на кредитот. Полиса со еднократна премија е за
износи до 600.000 МКД и полиса со месечна премија која обезбедува целосно осигурително покритие за износи над 600.000
МКД. Ненаменски потрошувачки кредит до 600.000 МКД може да се одобри со полиса со месечна премија со целосно
покритие, наместо со еднократна премија, при согласност од Регионален раководител од Сектор за управување со физички
лица. Ненаменски потрошувачки кредит без кредитно животно осигурување може да се одобри доколку клиентот не ги
исполнува условите за да може да биде осигуран.

Кредит за школување со фиксна каматна стапка во првата година
Рејтинг на кредитокорисникот
А1
А2
B1
Фиксни каматна стапка за првата
година
Променлива каматна стапка
после првата година

5,50%

5,50%

5,75%

B2

C1

5,75%

6,00%

6,75%

6,75%

7,00%

7,00%

7,25%

(6м СКИБОР + 5,29%)

(6м СКИБОР + 5,29%)

(6м СКИБОР + 5,54%)

(6м СКИБОР + 5,54%)

(6м СКИБОР + 5,79%)

Кредити со депозити (ломбарден денарски и девизен кредит)
Кредит обезбеден со залог на наменски
орочен каматен депозит
Кредит обезбеден со залог на наменски
орочен безкаматен депозит

Каматна стапка повисока за 2,00% од договорната каматна стапка на
наменскиот депозит* (фиксна каматна стапка)
2,0% (фиксна каматна стапка)

*Под поимот каматна стапка на депозит се подразбира каматната стапка на орочени депозити наведени во Одлуката за каматни стапки на
Банката, при што рочноста на наменскиот каматен депозит треба да биде еднаква или поголема од рочноста на орочениот депозит чија
каматна стапка се користи како основа за дефинирање на каматната стапка на пласманот.
**Рочноста на наменски орочениот депозит треба да биде еднаква или поголема од датумот на достасување на пласманот.

Потрошувачки кредит за енергетска ефикасност и вклучена полиса за животно осигурување
А1
А2
B1
Рејтинг на кредитокорисникот
Фиксна каматна стапка за првите ТРИ години
5.80%
5.80%
5.90%
6,9%
6,9%
6,95%
Променлива каматна стапка после првите ТРИ години
(6м euribor + 6,9%)

(6м euribor + 6,9%)

(6м euribor + 6,95%)

Потрошувачки кредит за енергетска ефикасност и БЕЗ полиса за животно осигурување
А1
А2
Рејтинг на кредитокорисникот
Фиксна каматна стапка за првите ТРИ години
6.00%
6.00%
6,9%
6,9%
Променлива каматна стапка после првите ТРИ години
(6м euribor + 6,9%)

(6м euribor + 6,9%)

B2
5.90%
6,95%
(6м euribor + 6,95%)

B1

B2

6.10%
6,95%

6.10%
6,95%

(6м euribor + 6,95%)

(6м euribor + 6,95%)

Станбени Кредити
Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите ПЕТ години и вклучена полиса за животно осигурување
- Полиса со месечна премија (Пакет со целосно или делумно осигурително покритие)
А1
А2
B1
B2
Рејтинг на кредитокорисникот
Фиксна каматна стапка за првите ПЕТ години
2,99%
2,99%
3,10%
3,10%
Променлива каматна стапка после првите
5%
5%
5,2%
5,2%
(6м euribor + 5%)
(6м euribor + 5%)
(6м euribor + 5,2%)
(6м euribor + 5,2%)
ПЕТ години
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Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите ПЕТ години БЕЗ полиса за животно осигурување
А1
А2
B1
B2
Рејтинг на кредитокорисникот
3,20%
3,20%
3,30%
3,30%
Фиксна каматна стапка за првите ПЕТ години
Променлива каматна стапка после првите
5,2%
5,2%
5,4%
5,4%
(6м euribor + 4,975%)
(6м euribor + 4,975%)
(6м euribor + 5,175%)
(6м euribor + 5,175%)
ПЕТ години

Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите ДЕСЕТ години и вклучена полиса за животно осигурување
- Полиса со месечна премија (Пакет со целосно или делумно осигурително покритие)
А1
А2
B1
B2
Рејтинг на кредитокорисникот
Фиксна каматна стапка за првите ДЕСЕТ години
3,20%
3,20%
3,30%
3,30%
Променлива каматна стапка после првите
4,2%
4,2%
4,3%
4,3%
ДЕСЕТ години

(6м euribor + 3,975%)

(6м euribor + 3,975%)

(6м euribor + 4,075%)

(6м euribor + 4,075%)

Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите ДЕСЕТ години БЕЗ полиса за животно осигурување
А1
А2
B1
B2
Рејтинг на кредитокорисникот
Фиксна каматна стапка за првите ДЕСЕТ години
3,40%
3,40%
3,40%
3,40%
Променлива каматна стапка после првите
4,3%
4,3%
4,45%
4,45%
ДЕСЕТ години

(6м euribor + 4,075%)

(6м euribor + 4,075%)

(6м euribor + 4,225%)

(6м euribor + 4,225%)

Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите ДЕСЕТ години наменет за финансирање на живеалишта во
изградба со вклучена полиса за животно осигурување (преку програмата за инвеститори)
- Полиса со месечна премија (Пакет со целосно или делумно осигурително покритие)
А1
А2
B1
B2
Рејтинг на кредитокорисникот
Фиксна каматна стапка за првите ДЕСЕТ години
3,1%
3,1%
3,3%
3,3%
Променлива каматна стапка после првите
4,2%
4,2%
4,3%
4,3%
ДЕСЕТ години

(6м euribor + 3,975%)

(6м euribor + 3975%)

(6м euribor + 4,075%)

(6м euribor + 4,075%)

Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите ДЕСЕТ години наменет за финансирање на живеалишта во
изградба БЕЗ полиса за животно осигурување (преку програмата за инвеститори)
А1
А2
B1
B2
Рејтинг на кредитокорисникот
Фиксна каматна стапка за првите ДЕСЕТ години
3,30%
3,30%
3,30%
3,30%
Променлива каматна стапка после првите
4,3%
4,3%
4,45%
4,45%
ДЕСЕТ години

(6м euribor + 4,075%)

(6м euribor + 4,075%)

(6м euribor + 4,225%)

(6м euribor + 4,225%)

Каматни стапки при предоговарање на станбен кредит и вклучена полиса за животно осигурување
- Полиса со месечна премија (Пакет со целосно или делумно осигурително покритие)
А1
А2
B1
Рејтинг на кредитокорисникот
Фиксна каматна стапка за првите ПЕТ години
3,60%
3,60%
3,70%
Променлива каматна стапка после првите ПЕТ
5%
5%
5,2%
години

(6м euribor + 4,775%)

(6м euribor + 4,775%)

(6м euribor + 4,975%)

Каматни стапки при предоговарање на станбен кредит БЕЗ полиса за животно осигурување
А1
А2
B1
Рејтинг на кредитокорисникот
Фиксна каматна стапка за првите ПЕТ години
3,80%
3,80%
3,90%
Променлива каматна стапка после првите ПЕТ
5,2%
5,2%
5,4%
години

(6м euribor + 4,975%)

(6м euribor + 4,975%)

(6м euribor + 5,175%)

B2
3,70%
5,2%

(6м euribor + 4,975%)

B2
3,90%
5,4%
(6м euribor + 5,175%)
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Субвенциониран станбен кредит
Субвенциониран станбен кредит (во случај кога се субвенционира дел од ануитетот)
Фиксна каматна стапка за првите ТРИ години
Фиксна каматна стапка за ЧЕТВРТАТА и ПЕТТАТА година
Променлива каматна стапка од ШЕСТАТА година*

2,90%
3,90%
5,00%
(6м euribor+5,00)

Каматна стапка за предоговарање на Субвенциониран станбен кредит
Субвенциониран станбен кредит (во случај кога се субвенционира дел од ануитетот) по истекот на
фиксниот период
5,00%
Променлива каматна стапка по истекот на фиксниот период
(6м euribor+5,00)

Субвенциониран станбен кредит (во случај кога се субвенционира дел од учеството)
6м euribor + 4,00%
Променлива каматна стапка за целото времетраење на отплатата на кредитот**
*Каматни стапки дефинирани според договорот за одобрување на субвенционирани станбени кредити согласно Законот за
субвенционирање на станбен кредит. По истекот на иницијалните периоди во кои е предвидена фиксна каматна стапка, стапката ќе
биде променлива дефинирана како 6 месечен ЕУРИБОР + маржа.
**Прилагодувањето на номиналната каматна стапка ќе се врши на 6-месечна основа и тоа на 1 јануари и 1 јули секоја година, согласно
стапката на шестмесечен ЕУРИБОР важечка на последниот ден од претходното шестмесечие (3 декември, односно 30 јуни)

Хипотекарни Кредити
Хипотекарен кредит со фиксна каматна стапка во првите ТРИ години и вклучена полиса за животно
осигурување
- Полиса со месечна премија (Пакет со целосно или делумно осигурително покритие)
А1
А2
B1
B2
Рејтинг на кредитокорисникот
4,50%
4,50%
4,60%
4,60%
Фиксна каматна стапка за првите ТРИ години
Променлива каматна стапка после првите
6,35%
6,35%
6,45%
6,45%
ТРИ години
(6м euribor + 6,35%)
(6м euribor + 6,35%)
(6м euribor + 6,45%)
(6м euribor + 6,45%)
Хипотекарен кредит со фиксна каматна стапка во првите ТРИ години БЕЗ полиса за животно осигурување
А1
А2
B1
B2
Рејтинг на кредитокорисникот
4,80%
4,80%
4,90%
4,90%
Фиксна каматна стапка за првите ТРИ години
Променлива каматна стапка после првите
6,55%
6,55%
6,65%
6,65%
ТРИ години
(6м euribor + 6,55%)
(6м euribor + 6,55%)
(6м euribor + 6,65%)
(6м euribor + 6,65%)

Хипотекарен кредит со променлива каматна стапка и вклучена полиса за животно осигурување
- Полиса со месечна премија (Пакет со целосно или делумно осигурително покритие)
А1
А2
B1
Рејтинг на кредитокорисникот
Променлива каматна стапка низ цел период
5,6%
5,6%
5,7%
на отплата
(6м euribor + 5,6%)
(6м euribor + 5,6%)
(6м euribor + 5,7%)

Хипотекарен кредит со променлива каматна стапка и БЕЗ полиса за животно осигурување
А1
А2
B1
Рејтинг на кредитокорисникот
Променлива каматна стапка низ цел период
5,8%
5,8%
5,9%
на отплата
(6м euribor + 5,8%)
(6м euribor + 5,8%)
(6м euribor + 5,9%)

B2

5,7%
(6м euribor + 5,7%)

B2

5,9%
(6м euribor + 5,9%)
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Хипотекарен кредит за енергетска ефикасност и вклучена полиса за животно осигурување
- Полиса со месечна премија (Пакет со целосно или делумно осигурително покритие)
А1
А2
B1
Рејтинг на кредитокорисникот
5,55%
5,55%
5,65%
Фиксна каматна стапка за првите ТРИ години
Променлива каматна стапка после првите
6,9%
6,9%
6,95%
ТРИ години
(6м euribor + 6,9%)
(6м euribor + 6,9%)
(6м euribor + 6,95%)

Хипотекарен кредит за енергетска ефикасност и БЕЗ полиса за животно осигурување
А1
А2
B1
Рејтинг на кредитокорисникот
5,75%
5,75%
5,85%
Фиксна каматна стапка за првите ТРИ години
Променлива каматна стапка после првите
6,9%
6,9%
6,95%
ТРИ години
(6м euribor + 6,9%)
(6м euribor + 6,9%)
(6м euribor + 6,95%)

B2

5,65%
6,95%
(6м euribor + 6,95%)

B2

5,85%
6,95%
(6м euribor + 6,95%)

Депозитни производи – Физички Лица
Орочени депозити - Традиционален

1
месец

3
месеци

6
месеци

9
месеци

12
месеци

24
месеци

36
месеци

60
месеци

Валута МКД

0,01%

0,01%

0,03%

0,10%

0,30%

0,85%

1,10%

1,20%

Валута ЕУР

0,00%

0,01%

0,02%

0,05%

0,10%

0,25%

0,35%

0,60%

Валута УСД
Валута АУД

0,01%
0,20%

0,01%
0,30%

0,01%
0,40%

X
X

0,05%
0,50%

0,10%
0,60%

0,20%
0,70%

X
X

Орочени депозити со месечна
исплата на камата - Рентен
Валута МКД
Валута ЕУР

1
месец
0,01%
X
X

3
месеци
0,01%
0,01%
0,01%

6
месеци
0,03%
0,02%
0,01%

9
месеци
0,10%
0,03%
X

12
месеци
0,30%
0,05%
0,03%

24
месеци
0,85%
0,20%
0,05%

36
месеци
1,10%
0,30%
0,10%

60
месеци
1,20%
0,50%
X

Валута УСД

Орочени депозити – МКД

12 месеци

Каматна стапка
Стимулативен додаток за плата
Стимулативен додаток за иницијален износ еднаков или над
1.200.000 МКД

24 месеци

36 месеци

0,30%
0,05%

0,85%
0,10%

1,10%
0,10%

0,05%

0,05%

0,15%

За традиционалните депозити во МКД со рочност од 12, 24 и 36 месеци се воведува стимулативен додаток на каматна
стапка.
·
За клиенти приматели на плата во ШБС се одобрува дополнителен процент од 0,05% -0,10% (во зависност од
рочноста)
·
За клиенти со депозит отворен на износ еднаков или поголем од 1.200.000 МКД се одобрува дополнителен процент
од 0,05% - 0,15% на к.с.
·

За исполнетост на двата услова клиентот ќе добие каматна стапка за 0,10%- 0,25% повисока од каматната стапка

Детско штедење
Валута МКД
Валута ЕУР
Валута УСД

24 месеци
0,80%
0,30%
0,20%

36 месеци
1,00%
0,40%
0,35%

48 месеци
1,20%
0,50%
0,55%

60 месеци
1,40%
0,60%
0,80%
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Депозит Ексклузив - исплата на камата на крај на период
Валута

3 месеци

6 месеци

12 месеци

24 месеци

36 месеци

Валута ЕУР

0,10%

0,15%

0,25%

0,35%

0,50%

Валута УСД

0,05%

0,07%

0,10%

0,15%

0,30%

Валута АУД

0,40%

0,50%

0,65%

0,80%

0,90%

Депозит Ексклузив - месечна исплата на камата
Валута

3 месеци

6 месеци

12 месеци

24 месеци

36 месеци

Валута ЕУР

0,05%

0,15%

0,20%

0,30%

0,40%

Валута УСД

0,05%

0,08%

0,10%

0,15%

0,25%

0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
0,80%
Валута АУД
Банката за Депозит Ексклузив, односно за износи над 20.000 еур, усд, ауд или над 1.200.000 мкд нуди можност
за одобрување на стимулативни каматни стапки, повисоки од објавените, во ранг од 0.1 процентен поен до 2
процентни поени, кои се предмет на Одлука на банката.
Депозит Прогрес

валута МКД (од 10.03.2022 до 30.06.2022)

валута ЕУР (од 10.03.2022 до 30.06.2022)

Период

12 месеци

24 месеци

36 месеци

12 месеци

24 месеци

36 месеци

I - период

0,60%

0,60%

0,90%

0,50%

0,50%

0,70%

II - период

0,90%

1,15%

1,30%

0,60%

0,80%

1,10%

III - период

1,00%

1,85%

1,60%

0,70%

1,10%

1,20%

IV - период

1,10%

1,95%

1,80%

0,80%

1,30%

1,30%

V - период

X

X

1,95%

X

X

1,40%

VI - период

X

X

2,05%

X

X

1,50%

Просечна КС

0,90%

1,39%

1,60%

0,65%

0,93%

1,20%

Штеден план

Валута МКД

Период

12 месеци

24 месеци

36 месеци

60 месеци

Каматна стапка

0,20%

0,80%

1,00%

1,20%

Неактивни производи
Депозит Прогрес

I - период

12
месеци
0,05%

валута МКД
24
месеци
0,20%

36
месеци
0,20%

I - период

II - период

0,10%

0,40%

0,40%

II - период

0,05%

0,15%

0,10%

III - период

0,15%

0,60%

0,70%

III - период

0,10%

0,25%

0,15%

IV - период

0,30%

1,20%

0,90%

IV - период

0,15%

0,35%

0,30%

V - период

X

X

1,20%

V - период

X

X

0,50%

VI - период

X

X

1,40%

VI - период

X

X

0,70%

Период

Депозит Прогрес
Период

валута ЕУР
24
12 месеци
месеци
0,03%
0,05%

36
месеци
0,05%
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Депозит ПРОМОТИВЕН ПРОГРЕС активен во промотивен период од 15.10.2021 до 31.11.2021

ДЕПОЗИТ ПРОМОТИВЕН ПРОГРЕС ВО ЕУР (Код на производ 3171 и 3172)
Период

24 месеци

I - период

0,50%
0,80%

II - период
III - период

1,10%
1,30%

IV - период

Каматни Стапки за Правни Лица
Платежни Картички
Вид на кредит
Платежни картичкидозволен кредитен
лимит
MasterCard Business
Card (тип 633)

Каматни стапки
11% (Референтна каматна стапка за пресметка на казнена камата
на НБРСМ + 9%, не пониска од 10,5% годишно)

Краткорочни и Долгорочни Кредити
Вид на кредит

Каматни стапки*
Денарски

Девизни

Краткорочни кредити

Фиксна к.с. или променлива к.с.: 3 М
Фиксна к.с. или променлива к.с.:
СКИБОР или 6 М СКИБОР + маржа
EURIBOR + маржа
Краткорочен револвинг
Фиксна к.с. или променлива к.с.: 3 М
Фиксна к.с. или променлива к.с.:
кредитен лимит
СКИБОР или 6 М СКИБОР + маржа
EURIBOR + маржа
Долгорочни кредити
Фиксна к.с. Или променлива к.с.: 3 М
Фиксна к.с. Или променлива к.с.:
до 2 години
СКИБОР или 6 М СКИБОР + маржа
EURIBOR + маржа
Долгорочни кредити
променлива к.с.: 3 М СКИБОР или 6 М
Променлива к.с.: EURIBOR +
над 2 години
СКИБОР + маржа
маржа
* Висината на каматната стапка над рангот се одредува индивидуално по клиент

Кредити Обезбедени со депозит - Ломбардни
Вид на кредит

Денарски

Девизни

Кредити обезбедени со залог на каматен (денарски/девизен),депозит со договорна каматна стапка:
110% депозит од износот
на кредитот

Фиксна каматна стапка на депозит +
маргина (мин. 2,00%)

Фиксна каматна стапка на депозит
+маргина (мин.2,00%)
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Одлука за каматни стапки со важност од 01.07.2022
100% депозит од износот
на кредитот

Фиксна каматна стапка на депозит
+маргина (мин.2,50%)

Фиксна каматна стапка на депозит
+маргина (мин. 2,50%)

Каматната стапка на депозитот несмее да биде повисока од соодветната каматна стапка за орочени депозити
и за истата не важат поединечните овластувања за одобрување на повисока каматна стапка.

Кредити обезбедени со залог со безкаматен (денарски/девизен) депозит:
110% депозит од износот
мин. 2,00% (фиксна к.с.)
мин. 2,00% (фиксна к.с.)
на кредитот
100% депозит од износот
на кредитот

мин. 2,50% (фиксна к.с.)

мин. 2,50% (фиксна к.с.)

Кредитни Линии
Кредитни Линии

Каматни Стапки

ИФАД за примарно производство

4,00%

ИФАД за преработка и трговија со земјоделски производи (денарски со
девизна клаузула)

5,00%

ИФАД за извоз на примарни производи и нивни преработки

5,00%

Кредит за трајни обртни средства од ЕИБ 1 - револвинг

до 5,5%

Кредит за трајни обртни средства од ЕИБ 2

до 5,5%

Кредит за инвестиции за МСП од ЕИБ 1 - револвинг

до 5,5%

Кредит за инвестиции за МСП од ЕИБ 2

до 5,5%

Кредит за трајни обртни средства од ЕИБ 3 - револвинг

до 5,5%

Кредит за инвестиции за МСП од ЕИБ 3 - револвинг

до 5,5%

Кредит за трајни обртни средства од ЕИБ 4 - револвинг

до 5,5%

Кредит за инвестиции за МСП од ЕИБ 4 - револвинг

до 5,5%

Кредит за трајни обртни средства/ инвестиции од ЕИБ 5
ЕИБ 6 кредитна линија
 Проектен инвестиционен Кредит за МСП
 Кредит за МИД КАП Проекти- среднсо капитализирачки друштва
 Кредит за ТОС- обртни средства
МСП преку МБПР 2017 денарски со девизна клаузула (Нема слободни
средства)
ТОС преку МБПР 2017 денарски со девизна клаузула (Нема слободни
средства)
Извоз преку МБПР 2017 денарски со девизна клаузула (Нема слободни
средства)
МСП преку МБПР_2017 – девизни (Нема слободни средства)
ТОС преку МБПР_2017 – девизни (Нема слободни средства)
ПКФ преку МБПР (Нема слободни средства)

Фиксна 3,2%**
Фиксна 1,6%***

Фиксна кс од 3,50% до 6,50%
Фиксна кс од 3,50% до 6,50%
Фиксна кс од 3,00% до 6,00%
Променлива согласно 3М Еурибор 33.75%
Променлива согласно 3М Еурибор 33.75%
Фиксна 3,2%**

ЕБРД ЦСП

Променлива по комерцијална одлука

ЕБРД Women in business (Нема слободни средства)

Променлива по комерцијална одлука
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Кредитни Линии

Каматни Стапки

CEB (Нема слободни средства)

Променлива по комерцијална одлука

GGF (Нема слободни средства)

Фиксна по комерцијална одлука

ЗКДФ преку МБПР (Нема слободни средства)
Примарно производство

Фиксна кс до 4,00%

Преработка

Фиксна кс до 5,00%

Извоз

Фиксна кс до 6,00%

Италијанска револвинг кредитна линија (Нема слободни средства)

6% фиксна каматна стапка

Финансирање на извозни аранжмани (Нема слободни средства)

6% фиксна каматна стапка

Кредит за трајни обртни средства од МБПР (Нема слободни средства)

8,00% фиксна каматна стапка

Кредит за инвестиции од МБПР (Нема слободни средства)

8,00% фиксна каматна стапка

МБПР по договор за комисионо работење

1,00%

МБПР-Рамковен Договор за учество во програмата за кредитирање на развојот на микро, мали и средни претпријатија,
поддршка на извозот и за трајни обртни средства (МСП, ПИА и ТОС)
За финансирање на инвестициони проекти превземени од прифатливи
микро, мали и средни претпријатија во Република Македонија- Денарски
со валутна клаузула

6,50% фиксна каматна стапка

Финансирање на извозни проекти, обртни средства за подготовка на
производство наменето за извоз и за обртни средства по извршен извозДенарски со валутна клаузула
За финансирање на трајни обртни средства кај микро и МСП- Денарски со
валутна клаузула
Девизни кредити

6,00% фиксна каматна стапка

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје за гарантна шема за
поддршка на развојот преку гарантирање на квалификувани кредити за
обртни средства и основни средства.

6,50% фиксна каматна стапка
3м Еурибор+3,75% годишно, но не
пониска од 3,75%
5% фиксна каматна стапка за рок до 12
месеци (МКД/ЕУР)
5% варијабилна каматна стапка со
вклучен 3М/6М СКИБОР за МКД за рок
над 12 месеци

5% варијабилна каматна стапка со
вклучен 6М ЕУРИБОР за ЕУР за рок над
12 месеци ****
** За кредити на крајни корисници одобрени од средства од Рамковниот договор за учество во програмата за
кредитирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти од кредитната линија на ЕИБ V,
каматната стапка е фиксна за целиот период на договорот, а висината на каматната стапка се одредува во зависност
од трошокот на траншата која се влече. Согласно Рамковниот Договор склучен помеѓу МБПР и Банката, Банката ќе ја
определи каматната стапка кон крајниот корисник во висина до 3,2 % фиксно годишно плус маргина во износ од Б1Б2 каде Б1 е камата по која МБПР ја влече траншата од ЕИБ а Б2 е 1,2%. Притоа доколку Б1< Б2 износот на оваа
маргина е 0
*** каматната стапка за кредитите одобрени на крајните корисници од средствата повлечени од РБСМ, ќе ја
определи во висина до 1.6 % фиксно годишно.
**** Номиналната каматна стапка на кредитот кон крајниот корисник мора да биде еднаква или помала од 5% на
годишно ниво.
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Откуп на побарувања
Вид на откуп

Каматни стапки

Откуп на краткорочни денарски побарувања

Фиксна к.с. или Благајнички записи + маржа

Откуп на долгорочни денарски побарувања

До 2 години фиксна к.с. /
Над 2 години Благајнички записи + маржа
Фиксна к.с. или EURIBOR + маржа
До 2 години фиксна к.с. /
Над 2 години EURIBOR + маржа
договорната каматна стапка + 2% (фиксна каматна
стапка)
договорната каматна стапка + 4% (фиксна каматна
стапка)
договорната каматна стапка + 4% (фиксна каматна
стапка)

Откуп на краткорочни девизни побарувања
Откуп на долгорочни девизни побарувања
Комитенти на Банката кои ги плаќаат обврските во
рок од 30 до 60 дена од денот на доспетието
Комитенти за Банката кои ги плаќаат обврските над
60 дена од денот на доспетието
Комитенти за Банката кои ги плаќаат обврските над
60 дена од денот на доспетието

Депозитни Производи –Правни Лица
Денарски депозити
I
Депозити по видување и средства на трансакциски сметки
Реден
Вид на депозит
број
1
До 500.000 МКД

Каматни стапки
Месечна Исплата

На доспетие
0,00%

2

Од 500.001 МКД до 5.000.000 МКД

0,00%

3

Над 5.0000.001 МКД

0,00%

4

За депозити по видување со просечно месечно салдо над 20.000.000,00 мкд и кои имаат потпишано протокол дека
салдото на сметката нема да падне под лимит од 20.000.000,00 мкд во период подолг или еднаков на една
година, Банката ќе исплаќа камата по договор со клиентот.

II

Орочени денарски депозити

1

Орочен депозит преку ноќ *

2

Со рок на орочување на 7 дена *

3

Со рок на орочување на 15 дена (само за институционални
инвеститори)

/

*(само за институционални инвеститори согласно нивоата на
одлучување)

/

/
/

0,01%
0,01%
0,01%

4

Со рок на орочување на 1 месец

0,00%

5

Со рок на орочување на 3 месеци

0,00%

6

Со рок на орочување на 6 месеци

0,00%

7

Со рок на орочување на 12 месеци

0,15%

8

Со рок на орочување на 18 месеци

0,30%

9

Со рок на орочување на 24 месеци

0,40%
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10

Со рок на орочување на 36 месеци

0,50%

Каматните стапки се фиксни. Во случај на автоматско пролонгирање, каматната стапка ќе биде фиксна во рокот на
орочувањето, а висината на каматната стапка ќе биде дефинирана врз основа на моментално важечката Одлука за
каматни стапки на Банката за рокот на орочување, при што новата каматна стапка ќе се применува од датумот на
автоматското пролонгирање и истата ќе важи до датумот на следното доспевање.
Каматните стапки ќе се применуваат од 19.07.2021 за сите ново орочени депозити со фиксна каматна стапка, како и за
постоечките денарски депозити дефинирани со фиксна каматна стапка и тоа од датумот на автоматското пролонгирање.

Одлука за каматни стапки со важност од 01.07.2022
ШПАРКАСЕ БАНКА А.Д Скопје, Ул. Орце Николов бр.54, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3200 500, Факс:+389 2 3200 515 E-mail: contact@sparkasse.mk web: www.sparkasse.mk SWIFT INSBMK22

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА А.Д СКОПЈЕ
Одлука за каматни стапки со важност од 01.07.2022

Девизни депозити
Орочени девизни депозити
Каматни стапки

Вид на депозит

Месечна Исплата

На доспетие

Девизни депозити во ЕУР
Со рок на орочување на 15 дена

0,00%

Со рок на орочување на 1 месец

0,00%

Со рок на орочување на 3 месеци

0,00%

Со рок на орочување на 6 месеци

0,00%

Со рок на орочување на 12 месеци

0,00%

Со рок на орочување на 24 месеци

0,10%

Со рок на орочување на 36 месеци

0,20%
Девизни депозити во УСД

Со рок на орочување на 15 дена

/

Со рок на орочување на 1 месец

По договор

Со рок на орочување на 3 месеци

По договор

Со рок на орочување на 6 месеци

По договор

Со рок на орочување на 12 месеци

По договор

Со рок на орочување на 24 месеци

По договор

Со рок на орочување на 36 месеци

По договор
Девизни депозити во останати валути

Со рок на орочување на 15 дена

По договор

Со рок на орочување на 1 месец

По договор

Со рок на орочување на 3 месеци

По договор

Со рок на орочување на 6 месеци

По договор

Со рок на орочување на 12 месеци

По договор

Со рок на орочување на 24 месеци

По договор

Со рок на орочување на 36 месеци

По договор

Каматните стапки се фиксни. Во случај на автоматско пролонгирање, каматната стапка ќе биде фиксна во рокот на
орочувањето, а висината на каматната стапка ќе биде дефинирана врз основа на моментално важечката Одлука за
каматни стапки на Банката за рокот на орочување, при што новата каматна стапка ќе се применува од датумот на
автоматското пролонгирање и истата ќе важи до датумот на следното доспевање.
Каматните стапки ќе се применуваат од 19.07.2021 за сите ново склучени договори за девизни депозити.
Каматните стапки ќе се применуваат од 19.07.2021 за постоечките девизни депозити дефинирани со фиксна каматна
стапка и тоа од датумот на автоматското пролонгирање.
Со истите каматни стапки ќе се орочуваат и наменски орочените каматни депозити (во МКД, ЕУР или УСД) како
обезбедување на пласмани на Банката (кредити, гаранции, акредитиви итн.).
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Депозити во мкд со девизна клаузула
Орочени депозити во мкд со девизна клаузула
Каматни стапки
Месечна Исплата
На доспетие

Вид на депозит
Со рок на орочување на 1 месец

0,00%

Со рок на орочување на 3 месеци

0,00%

Со рок на орочување на 6 месеци

0,00%

Со рок на орочување на 12 месеци

0,00%

Со рок на орочување на 24 месеци

По договор

Со рок на орочување на 36 месеци

По договор
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