Ш
ШПАРК
КАСЕ БАНКА
Б
А МАКЕ
ЕДОНИЈА АД СКОП
ПЈЕ

ОПШ
ШТИ УСЛО
У
ВИ ЗА
А ИЗД
ДАВА
АЊЕ И
КОРИСТ
ТЕЊЕ
Е НА Д
ДЕБИ
ИТНИ КАРТ
ТИЧКИ
И ЗА
ФИЗИ
ИЧКИ
И ЛИЦ
ЦА

1. Д
Дефини
иции
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Банка - Шп
паркасе Ба
анка Макед онија АД Скопје;
С
О
Општи усл
лови - Опш
штите усло ви за издав
вање и кор
ристење наа дебитни картички
к
за
а
ф
физички ли
ица издаде
ени од Шпа
аркасе Банкка Македон
нија АД Скоопје;
Д
Дебитна картичка
к
– Основна или допол
лнителна платежна
п
ккартичка по
оврзана со
о
ттрансакцисска сметка;;
Корисник на основ
вна карти
ичка – Ко
орисник на
а основна картичка е лицето
о
ссопственикк на тран
нсакциската
а сметка поврзана со картиччката и чие име е
напишано на дебитна
ата картичкка;
лнителна ккартичка – Корисник на допол
лнителна картичка
к
е
Корисник на допол
л
лицето чие
е име е напишано на
а картичкатта издадена на барањ
ње и со овл
ластување
е
на корисни
икот на основната кар
ртичка;
С
Сметка – Денарска
а трансакц
циска сме
етка отвор
рена кај Б
Банката на која се
е
е
евидентираат сите уплати
у
и иссплати и од
о која Бан
нката ги нааплатува провизиите,,
надоместо
оците и ка
аматите ко
ои настану
уваат со користењеето на основната и
д
дополнителните карттички;
Д
Дневен ли
имит – Дн
невни огра
аничувања на износо
от на сред
дства за пл
лаќање на
а
ф
физички и виртуелни ПОС тер
рминали и подигнува
ање на гоотовина. Може да се
е
ва на подн
несено Барање од клиентот
к
вво експози
итурите на
а
променат врз основ
ли со јавува
ање во Кон
нтакт Цента
арот на Банката на 022/3200-600;
Банката ил
Банкомат – Уред којј служи за подигнува
ање/ депонирање на денарски готовински
и
ссредства и размена на
н ефективвни странскки средства
а;
ПОС – Уре
ед поставен кај трговвците, физи
ички или ви
иртуелен, сслужи за прифаќање
п
е
на платежни картичкки издаден
ни од Банкката или др
руга Банкаа со цел пл
лаќање на
а
сстоките или услугите;
анкарските
е шалтери во експози
итурите на
а
ПОС кеш адванс – Уред посттавен на ба
ој служи за
а прифаќа
ање на пла
атежни кар
ртички со ц
цел подигн
нување на
а
Банките ко
готовина;
о место – П
Продажно место кое овозможувва продажб
ба на стоки
и
Интернет продажно
или услуги на интернет;
ен личен ид
дентифика
ационен бр
рој на корис
сникот на картичката
а кој служи
и
ПИН – тае
како иденттификација
а при корисстењето на платежната картиччка на бан
нкомат или
и
ПОС;
ичка – карттичка која поседува технички
т
каарактеристтики како и
Бесконтакктна карти
о
останатите
е картички (магнетна лента и чип) и има дополнитеелен конекттор во вид
д
на вградена антена
а преку ко
оја се осттварува ко
онтактот соо ПОС те
ерминалот..
Бесконтакттна картичкка која ја изздава Банкката е Masttercard Debbit и Visa Cllassic Debitt
картичката
а;
Бесконтакктен ПОС терминал
л – ПОС терминал
л кој има функционалност за
а
извршувањ
ње на беско
онтактни тр
рансакции;
Бесконтакктна трансакција - при извршување на бесконнтактна трансакција
а
б
бесконтакттната карти
ичката сам
мо се добли
ижува до ПОС
П
термииналот и на
а тој начин
н
ссе извршуува транса
акцијата, б
без нејзин
но инсерти
ирање илии провлеку
ување. Во
о
Р.С.Македонија, за Mastercard
M
D
Debit при бесконтактн
б
но плаќањее доколку износот на
а

-

поединечна трансакц
ција е до 7
750 денари
и, односно за Visa C
Classic Debit до 1.100
0
д. За износ
д
денари, тр
рансакцијатта се изврш
шува без внесување на ПИН код
си над 750
0
д
денари, од
дносно над 1.100 дена
ари клиенттот е потребно да го ввнесе својо
от ПИН код
д
на ПОС те
ерминалот. Доколку ко
орисник на
а Mastercarrd Debit и/иили Visa Classic Debitt
картичката
а направи бесконта ктна трансакција на
а ПОС теерминал надвор
н
од
д
Р.С.Македонија тогаш износотт до кој тр
рансакцијата се спрооведува без
б
ПИН е
а земја, и
истиот е дефиниран од стррана на картичната
к
а
различен за секоја
о
организаци
ија Masterc
card или Vissa на ниво на земја.
Работен ден
д
– секој ден во кој Банка
ата и финансиските институци
ии во Р.C..
Македонија
а работат и извршува
аат финанс
сиски опера
ации;

С
Сите горесспоменати термини м
може да би
идат употре
ебени во ееднина, множина или
и
членува
ана форма
а без прито
оа да го изггубат дефинираното значење.
з

2. O
Oпис на
а докуме
ент
би
1. Општи одредб
рисникот на дебитн
на платеж
жната кар
ртичка (во
о
1.1. Правата и обврските на Кор
мошниот текст: Корис
сник) и Шп
паркасе Банка Македо
онија АД С
Скопје се регулираат
р
т
понатам
со Опш
штите услов
ви за издавање и кор
ристење на
а дебитни платежни картички за
з физички
и
лица (в
во понатам
мошниот текст:
т
Опш ти услови), кои се составен
с
д
дел на Барањето за
а
издавањ
ње на деби
итна платеж
жна картиччка (во понатамошнио
от текст: Баарање).
латежната картичка е сопствен
ност на Банката, на ччие барањ
ње мора да
а
1.2. Дебитната пл
ратена; гла
аси на име на Корисни
икот и не е пренослив
ва на другоо лице.
биде вр
aestro / Masstercard De
ebit / VISA C
Classic Deb
bit / VISA Electron
E
плаатежните картички се
е
1.3. Ma
дебитни картички
и, кои мож
жат да се користат во земјата
а и странсство, до износот
и
на
а
ожливите средства
с
на трансакц
циската сме
етка поврза
ана со карттичката.
располо
ебитната платежната
п
а картичка се користти на места каде е истакнат знакот на
а
1.4. Де
Maestro
o/ Ciruss/ Mastercard
M
/ VISA.
2. Изда
авање на картичка
к
2.1. Кар
ртичката ја издава Ба
анката врз о
основа на пополнето и потпишаано Барање
е.
ртичката може да се издаде на физичко лице
л
кое е имател
и
на трансакциска сметка
а
2.2. Кар
во Банкката.
2.3. Кри
итериумите
е за издава
ање на карттичка ги пр
ропишува Банката.
Б

2.4. Бан
нката има право да ги
и провери податоците и да собе
ере дополннителни ин
нформации
и
кои се однесуваа
ат на подно
осителот н
на Барањетто. Одлука
ата за издаавање на картичка
к
ја
а
донесув
ва Банката
а, без обврс
ска за обра
азложувањ
ње на таквата одлука.
2.5. Бан
нката гаран
нтира за та
ајноста за ссите подато
оци кои ќе ги добие оод Корисниккот.
2.6. Корисникот на
н сметката е Корисн
ник на осн
новната картичка и јаа сноси це
елокупната
а
одговор
рност за тр
рошоците настанати
н
ссо основната картичка
а.
а барање на Корис
сникот на основнатта картичкка, Банкатта може да
д издаде
е
2.7. На
дополнителна кар
ртичка на лица кои К
Корисникотт на основната картиичка ќе ги наведе во
о
Барање
ето, и во тој случај Кориснико
от на осно
овната и наведените
н
е лица (Ко
орисник на
а
дополнителна кар
ртичка) нео
ограничено
о и солидар
рно ја снос
сат целокуппната одгов
ворност во
о
случај н
на користење на допо
олнителнитте картички
и.
а корисниккот се дав
ва картичкката и ПИ
ИН (персон
нален идеентификува
ачки број)..
2.8. На
Обврскка на Кориссникот е да
а ја потпиш е картичка
ата веднаш по подигнуувањето. Корисникот
К
т
е обврззан да го чува
ч
ПИН бројот
б
во та
ајност, одв
воено од ка
артичката, како би се
е заштитил
л
картичка јја подигну
од злоуупотреба на
н картичката. Кориссникот на основната
о
ува својата
а
картичкка и ПИН бројот. Овластенот
О
то лице (К
Корисник на
н дополннителна ка
артичка) ја
а
подигнуува дополн
нителната картичка
к
и нејзиниот ПИН број.
2.9. Со
о подигнувањето на
а картичка
ата и нејјзиното ко
ористење настануваа
ат правни
и
последици од догговорниот однос
о
наста
анат со поттпишување
е на Договоорот.
ри издавањ
њето на кар
ртичката, ссметката на
а Корисниккот на осноовната карттичка може
е
2.10. Пр
да се ззадолжи за износ на
а име изд
давање на картичка и годишнаа чланарин
на, според
д
важечка
ата Одлука
а за тарифи на Банка
ата.
2.11. Во случај на
а премислу
ување за п
превземањ
ње на израб
ботена карртичка, поттврдена во
о
писмен
на форма, Корисникот
К
т на основн
ната картичка е долж
жен да ги ннадокнади трошоците
т
е
авање на ка
артичката на
н Банката
а.
за изда
на важење
е на картич
чката
3. Рок н
3.1. Ро
окот на ва
ажење на картичкатта е втисн
нат на самата карттичка и ис
стекува на
а
последниот ден од наведени
иот месец.
о Кориснико
от не го отткаже корис
стењето на
а картичкатта најкасно
о во рок од
д
3.2. Во случај ако
иесет) дена пред ис
стекот на рокот на важење на
а картичкаата, а ја користи
к
во
о
30 (три
согласн
ност со одр
редбите на Општите ууслови истата се обно
овува со ноов рок на важење.
в
3.3. Ка
артичка чијј рок на ва
ажност е иззминат не смее да се
е користи и истата тр
реба да се
е
уништи
и со пресекуување на чипот
ч
и маггнетната ле
ента.

4. Кори
истење на картичкат
та
ристење на
а картичкатта за плаќа
ање на стокки и услуги преку ПОС
С терминал
л
4.1. Кор
4.1.1. К
Корисникот има обврс
ска при пла
аќање на стоки
с
и усл
луги на ПО
ОС термина
алот, да го
о
внесе ссвојот ПИН
Н број, докколку стануува збор за
а контактна трансакц
ција, или не,
н доколкуу
станува
а збор за бесконтакттна транса кција, кој се
с третира
а како потппис, а на барање
б
на
а
трговец
цот да при
икаже лична карта ил
ли пасош. Кориснико
от не смее да го каж
жува својотт
ПИН бр
рој на тргов
вецот или на
н друго ли
ице.
4.1.2. П
При плаќањ
ње на стокки и услуги
и преку бесконтактен
н ПОС тер минал со Mastercard
d
Debit б
бесконтактн
ната картичката доко
олку износ
сот на поед
динечна тррансакција
а е до 750
0
денари трансакци
ијата се изв
вршува безз внесувањ
ње на ПИН број. За иззноси над 750
7 денари
и
от е потреб
бно да го внесе својотт ПИН број на ПОС те
ерминалот .
клиенто
4.1.3. П
При плаќањ
ње на стоки и услуги преку бес
сконтактен ПОС терм
минал со Visa
V
Classicc
Debit бесконтактн
ната картич
чката доко
олку износо
от на поединечна траансакција е до 1.100
0
денари трансакци
ијата се извршува б
без внесување на ПИН број. З
За износи над 1.100
0
денари клиентот е потребно
о да го внессе својот ПИН
П
број на
а ПОС терм
миналот.
За извршеното плаќа
ање прода
ажното место издава
а копија нна слип/сметка, и на
а
4.1.4. З
барање
е на тргов
вецот Кори
исникот го
о потпишув
ва. Една копија
к
од слипот ја задржува
а
Корисникот за сво
оја евиденц
ција и можн
на реклама
ација.
4.15. К
Корисникот не смее да ја давва картичка
ата како средство
с
зза обезбед
дување на
а
плаќањ
ње.
4.1.6. К
Корисникот не смее да
д ја користти картичката за наб
бавка на сттоки и/или користење
е
на услууги чии промет е забр
ранет со за кон.
4.2. Кор
ристење на
а картичкатта за подиггнување на готовина
4.2.1. С
Со картичкката може да се под
дигнува го
отовина на
а банкоматти и на шалтери на
а
Банката
а и другите
е Банки на кои има оззнака Maes
stro/Ciruss/ Mastercardd/ VISA.
4.2.2. П
При подигнување на готовина, К
Корисникотт се иденти
ификува соо внесувањ
ње на ПИН
Н
бројот. Бројот на
а неуспешн
ни обиди зза внес на ПИН бројјот е огранничен на три.
т
После
е
шен обид банкомато
от, односн
но шалтер
рскиот раб
ботник, ја задржува
а
третиотт неуспеш
картичкката.
4.2.3. З
За подигнув
вање на готовина на банкомати
ите и испла
атата на ш алтерите на
н Банките
е
следува
а провизија за чиј иззнос се зад
должува см
метката на
а Корисникоот според важечката
а
Одлука
а за тарифи
и на Банкатта.
4.2.4. Б
Банката мо
оже да го ограничи
о
д
дневниот, неделниот
н
и други пеериодични лимити за
а
подигнуување на го
отовина ил
ли употреба
а на ПОС терминали
т
кај трговциите.
4.2.5. Е
Електронски
иот запис на
н банкома
атите претс
ставува докказ за изврршена трансакција.
ење на кар
ртичката
4.3. Друуги начини на користе
4.3.1. К
Корисникотт мора да има
и
во пре
едвид дека
а користењ
њето на карртичката без
б нејзино
о
присусттво, односн
но при врш
шење на тел
лефонска нарачка
н
или на интеррнет е ризично.
4.3.2. Ц
Целокупнатта штета на
астаната со
о користењ
ње на карти
ичка, на наччин наведе
ен во точка
а
4.3.1. ја
а сноси Кор
рисникот.
4.4. Лим
мити на кар
ртичката

4.4.1. С
Сите облици на користтење на ка
артичката мораат
м
да бидат
б
во раамките на лимитите.
л
4.4.2. В
Во периодо
от кога Корисникот на
а основната
а картичка има непод
дмирени обврски кон
н
Банката
а, располож
жливото са
алдо на кар
ртичката е нула.
речекорување на тран
нсакциска сметка
с
4.5. Доззволено пр
4.5.1. Б
Банката мо
оже на барање на К
Корисникотт на основ
вната карттичка да му
м дозволи
и
пречеко
орување на
а трансакциска сметкка.
4.5.2 Уссловите за дозволено
ото пречеко
орување ги
и одредува Банката.
5. Плаќќања
ластување
е на корисникот
5.1. Овл
5.1.1. С
Со потпиш
шување на Договоротт, Корисникот на осн
новната каартичка ја овластува
а
Банката
а да ја зад
должи него
овата тран
нсакциска сметка
с
за трошоцитее кои ќе на
астанат со
о
користе
ење на ка
артичката. Под трош
шоци се подразбира
п
аат трансаакциите, ка
аматите и
провизи
иите кои на
астанале со користењ
ње на основ
вната или дополнител
д
лните карттички.
5.2. Пла
аќање на трошоци
т
на
астанати со
о користењ
ње на картичката во сттранство
5.2.1. Т
Трошоците кои ќе настанат како резултат на
н користење на карттичката во странство,,
без раззлика на домицилнатта валута, се изразув
ваат во евра (ЕУР) и се конвер
ртираат во
о
денари (МКД) по
о продажен курс за девизи и за пресм
метаниот иизнос се задолжува
а
сметкатта на Корисникот, кој има обврска да во мо
оментот нна настанување на
а
трансаккцијата има
а покритие на својата
а трансакци
иска сметка
а.
5.2.2. И
Информаци
ијата за на
аплатени ттрошоци од
о точка 5..2.1. и осттанатите пр
ромени на
а
сметкатта Корисникот ја доб
бива по па
ат на извод
д по основ на користеење на тра
ансакциска
а
сметка.. Доколку Корисникот
К
т не добие извод, а имал
и
проме
ени настаннати со кор
ристење на
а
картичкката во пре
едходниот месец,
м
има
а обврска да
д се јави во
в Банката..
5.3.Пла
аќање на тр
рошоците настанати
н
ссо користење на карт
тичката во зземјата
5.3.1. З
За трошоци
ите кои ќе настанат
н
со
о користењ
ње на карти
ичката во зземјата се задолжува
а
сметкатта на Кори
исникот, којј има обвр
рска во мом
ментот на настануваање на трансакцијата
а
да има покритие на
н својата трансакцис
т
ска сметка..
5.4. Неп
подмирени
и обврски
5.4.1. Д
Доколку на
а трансакц
циската см
метка нема
а покритие
е за трош
шоците нас
станати со
о
користе
ење на картичката во
в земјата
а и странс
ство, или ако
а
Кориснникот го прекорачил
п
л
лимито
от, Банката
а автоматскки ја блоки
ира картичката, а Корисникот ппокрај глав
вниот долг,,
должи и затезна камата
к
согл
ласно Одлууките за ка
аматни стап
пки на Банкката.
5.5. Кор
рисникот е должен ре
едовно да гги следи тр
рансакциите кои се нааправени со
с неговата
а
картичкка, како и дополните
елните кар
ртички, рас
сположливо
ото салдо на негова
ата сметка
а
како и ттрошоците настанати
и од користе
ењето на картичката.
к
.

6. Рекл
ламации
рисникот им
ма обврска
а да ја чува
а копијата од
о слипот за
з евентуал
лна реклам
мација.
6.1. Кор
ните рекла
амации по извршени
ите трансаккции Кориссникот дос
ставува до
о
6.2. За евентуалн
а писмено
о барање, најкасно 1
15 (петнае
есет) дена од денот на настан
нување на
а
Банката
рекламираната тр
рансакција..
6.3. Рекламациитте кои нема да бида т доставен
ни на начи
ин и рок нааведен во точка 6.2..
а се прифа
атат, а фин
нансиските последици
и ги поднес
сува Кориснникот.
нема да
рисникот е должен да
а ги подмир
ри вкупните
е трошоци без оглед на реклама
ациите.
6.4. Кор
окот за ре
ешавање на реклам
мациите го
о одредув
ва Банкатаа во согл
ласност со
о
6.5. Ро
правилата на карттичните ор
рганизации Mastercard
d Internation
nal и VISA Internationa
al.
н
на реклама
ација, Банкката ќе ја за
адолжи см етката на корисникот
к
т
6.6. Во случај на неоправдан
рошоци спо
оред важеччката Одлу
ука за тари
ифи на Ба нката. Во спротивно,
с
,
за насттанатите тр
Корисникот се ослободува
о
а од плаќа
ање на тр
рошоци, а за реклаамираниот износ на
а
трансаккцијата, до
лата на картичките
околку постои осно
ов за повр
рат соглас
сно правил
к
е
организзации, се одобрува сметката на Корисн
никот по завршетоко
з
от на посттапката за
а
рекламација.
а рекламац
ции кои се
е однесува
аат на ква
алитетот на
н купенатта роба ил
ли услуга,,
6.7. За
платени
и со оваа картичка, Кориснико
от се обра
аќа исклучиво на прродавачот на робата
а
односно даватело
от на услугата.
7. Укра
адена / изгу
убена карт
тичка
рисникот е обврзан да
а ја чува ка
артичката и ПИН бројот кој го дообива со ка
артичката.
7.1. Кор
о случај на
а губење или
и
кражба
а на картичката, или по добиввање на со
ознание за
а
7.2. Во
и, Корисни
изврше
ени неавто
оризирани трансакции
икот има обврска
о
даа во најкра
аток рок ја
а
извести
и Банката во
в писмена
а форма со
о пополнув
вање на соодветен об
бразец на шалтерите
е
на Банката или телефонски
т
и да го при
ијави губењ
њето во Ко
онтакт Ценнтарот на Банката
Б
на
а
телефо
он 02/3200
0-600 кој е достапе
ен 24/7 или
и
во те
екот на рработното време во
о
експози
итурите на Банката.
анката има
а обврска да по пр
риемот, ус
смен или писмен, наа известув
вањето за
а
7.3. Ба
губењето на карти
ичката ја бл
локира исттата.
7.4. Во случај на кражба, Ко
орисникот и
има обврскка да ја при
ијави кражб
бата во Ба
анката и во
о
ица на Министерствотто за внатр
решни рабо
оти.
најблисската стани
орисникот ги сноси сите закконски пос
следици и одговорнност за евентуално
е
о
7.5. Ко
неовластено кори
истење на картичката
к
.

7.6. Вкуупниот изн
нос на штетта која ќе настане до
о моментот
т на блокиирање на картичката,
к
,
како ре
езултат на
а губење/ кражба ил
ли друга злоупотреб
з
ба на карттичката или ПИН-от,,
вклучув
вајќи ги и трошоците за
з блокира
ање и одземање на ка
артичката, ги сноси Ко
орисникот.
з издавањ
ње на нова
ата картичка, како резултат наа губење/ кражба на
а
7.7. Трошоците за
ИН-от ги сн
носи Кориссникот на основната картичка.
к
картичкката или ПИ
7.8. До
околку Кор
рисникот, после
п
одре
еден пери
иод, ја про
онајде приијавената картичката
к
а
истата не смее да ја користти. Во спро
отивно, сно
оси законскка одговоррност за не
еовластено
о
ење.
користе
8. Надо
оместоци, провизии и камати
естоци и пр
ровизии по
оврзани со користење
ето на плаатежните ка
артички се
е
8.1. Сите надоме
ред важечкката Одлукка за тариф
фи на Банкката. Ситее камати по
оврзани со
о
наплатууваат спор
користе
ењето на платежните
е картички ссе наплату
уваат споре
ед важечкаата Одлука
а за камати
и
на Банкката. За иззносот на пресметан ите надоместоци, пр
ровизии и ккамати се задолжува
а
трансаккциската см
метка на ко
орисникот.
ажување на користењ
ње на карттичка
9. Отка
9.1. Банката и Ко
орисникот на основна
ата картич
чка можат да го откаажат корис
стењето на
а
ата и дополнителната картичкка. Доколкку Корисникот на оснновната ка
артичка го
о
основна
откаже користењ
њето на картичката вво истиот момент се
е откажуваа и користтењето на
а
дополнителната картичка. Доколку ссе откаже користењ
њето само на допол
лнителната
а
ана на носителот и ли пак Ко
орисникот на основнната карти
ичка тогаш
ш
картичкка од стра
основна
ата картичка продолж
жува да се користи.
9.2. Бан
нката може
е да го одземе право то на користење на картичката
к
без образл
ложување,,
доколкуу Корисниккот не се пр
ридржува н
на одредбите дефинирани во Оппштите усл
лови.
и и продаж
жни места имаат
и
прав
во да ја од
дземат карттичката од
д
9.3. Банката, друггите Банки
ого му е одзземено пра
авото на ко
ористење.
Корисникот, на ко
н основна
ата картич ка може да
д го откаж
же користеењето на картичката
к
а
9.4. Корисникот на
иво по писсмен пат, најдоцна 30 (триес
сет) дена пред исте кот на важноста на
а
исклучи
картичкката. Во спротивно,
с
от ги подн
несува сит
те трошоции за издав
вањето на
а
Кориснико
обновената карти
ичка.
рисникот на
а основнатта картичка
а има обврс
ска да обез
збеди соод
дветно расп
положливо
о
9.5. Кор
салдо на трансакциската сметка
с
за трансакциите настан
нати до деенот на вр
раќање на
а
к
овната и дополнител
д
лните карти
ички. Сите
е
картичкката, а во врска со користењет
то на осно
евентуа
ални надо
оместоци, провизии и камати кои прои
излегуваатт од непод
дмирените
е
обврски
и, ги сноси Кориснико
от на основвната карти
ичка.

3. З
Завршни одред
дби
Општите услови
у
се
е објавен и на оф
фицијалнат
та веб
3.1. О
www.sp
parkasse.mkk и се досттапни во еккспозитуритте на Банка
ата.

сстрана

на
а

Банката
а

3.2. Ба
анката го задржува правото на измена
а и допол
лнување нна Општитте услови..
Корисникот е согл
ласен Банката да ги п
применува измените.
3.3. За сите споро
ови надлеж
жен е месно
о надлежни
иот суд во Скопје.

