
Бесплатна дебитна картичка за пензионери
Шпаркасе Банка Македонија ви нуди бесплатни дебитни 
картички Visa Classic Debit и Mastercard Debit на сите 
пензионери кои ја примаат пензијата во Шпаркасе Банка, а 
немаат дебитна картичка.

Со користење на дебитните картички ќе ја намалите потребата 
за посета на експозитурите и ќе го заштитите Вашето здравје. 

Сите нови корисници на дебитни картички кои ќе аплицираат 
најдоцна до 30.09.2020 година, ќе бидат ослободени од 
членарина и провизии за подигнување на готовина на 
банкоматите на Шпаркасе Групацијата во нашата држава.

Придобивки од Вашата дебитна картичка
 · Дебитните картички издадени од Шпаркасе Банка 

Македонија се меѓународно прифатени и овозможуваат 
едноставно и сигурно безготовинско плаќање и 
подигнување готовина од банкоматите во земјата и во 
странство.

 · Одберете ја Вашата дебитна картичка од брендовите Mas-
tercard и Visa  и вршете ги плаќањата безгрижно и сигурно 
во кое било време и од кое било место.

 · Платежните картички првенствено служат за плаќање на 
производи и услуги на продажните места, подигнување 
готовина од банкоматите во земјата, купување од интернет и др.

 · Без членарина за целиот период на користење, заедно 
со пензијата која ја примате преку Шпаркасе Банка 
Македонија, за сите нови корисници кои ќе аплицираат 
најдоцна до 30.09.2020 г.;

 · Со дебитните картички средствата ви се достапни за 
располагање 24 часа на ден, без разлика каде се наоѓате во 
моментот;

 · Дебитната картичка е поврзана со Вашата трансакциска 
сметка, односно со Вашата пензија;

 · Со дебитната картичка можете брзо и едноставно да 
вршите бесконтактни плаќања на продажните места за 
износи до 2.000 МКД со картичките од брендот Master-
card или 2.500 МКД со картичките од брендот Visa, без 
внесување на ПИН код.

УПатстВо за деБитна картичка
за Пензионери



користење на дебитните картички на 
банкомат
 · Преку банкоматите на Шпаркасе Банка Македонија можете 

да повлекувате готовина без провизија, во било кој дел од 
денот и независно од работното време на Банката. 

 · Клиентите на Шпаркасе Банка Македонија и Охридска банка 
може да ја користат проширената мрежа на двете банки, 
која е составена од околу 120 банкомати во Република 
Северна Македонија, на кои можат да повлекуваат 
готовина БЕЗ ПРОВИЗИЈА со дебитните картички.

 · Користењето на овие картички е многу поедноставно од 
чекањето ред и подигнување на готовина од благајна;

 · Картичката се внесува низ отворот за картички. Црната 
лента треба да е завртена долу и од десната страна.

 · По внесот на картичката на екранот на банкоматот се 
појавуваат опциите кои можете да ги избирате, а изборот се 
прави со преку притискање на копчињата покрај екранот:

1. На првиот прозорец кој се отвара потребно е да се 
одбере јазикот на кој би сакале да го користиме 
банкоматот.

2. По одбирањето на јазикот , се појавува прозорец каде 
што е потребно да се внесе ПИН-от на картичката (4 
цифри), преку притискање на копчињата (бројките) 
кои се поставени на тастатурата под екранот.

3. По внесот на ПИН-от можете да изберете една од 
понудените опции:

 · Готовина

 · состојба

 · Промена на Пин

 · Менувачница

ГОТОВИНА

 · На екранот се појавува понудени износи на 
готовина за повлекување и постои опција за 
го внесете износот на готовина која сакате да 
ја повлечете.

 · Одберете дали сакате печатена потврда за 
извршената трансакција со притискање на 
копчето покрај екранот (ДА или НЕ).

 · Вашата трансакција ќе започне да се 
процесира.

 · Картичката ќе ви биде вратена.

 · Причекајте банкоматот да го исплати 
бараниот износ.

СОСТОЈБА

Со оваа опција можете да ја проверите состојбата 
на средства на Вашата картичка, односно на 
Вашата трансакциска сметка. 

Секоја проверка на состојба на банкоматите на 
Шпаркасе Банка Македонија е без надомест. 

УПатстВо за деБитна картичка
за Пензионери



користење на картичките на 
продажни места

Со дебитните картички може да купувате без провизија во 
огромен број на продажни места во земјата и ширум земјите 
во целиот свет. Нивното користење го олеснува начинот на 
купување од најмали до најкрупни набавки. Со картичките 
нема да зависите од количината на готовина која ја носите со 
Вас. 

На продажното место, вработениот на касата, ќе ја земе 
Вашата картичка, ќе го внесе износот на трансакцијата во ПОС 
терминалот идентичен со износот на фискалната сметка.

Потоа продавачот ќе ви го даде терминалот за да ја потврдите 
трансакцијата со внесување на ПИН кодот.

При успешна трансакција, од терминалот ќе излезе потврда на 
која ќе биде наведено името на продажното место, износот и 
датумот на трансакцијата.

Со поволноста за бесконтактно плаќање можете да платите 
со доближивање на картичката до ПОС терминалот без да 
внесете ПИН код. Овој вид на плаќање е дозволен за износи до 
2.000 денари со картичките од брендот Mastercard или 2.500 
МКД со картичките од брендот Visa. Ако износот поголем од 
2.000 или 2.500 денари тогаш потребно е да го внесете вашиот 
ПИН код.

како безбедно да ја користите 
дебитната картичка

 · Потпишете ја картичката на нејзината задна страна.

 · Запомнете го ПИН кодот, се препорачува да не го 
запишувате никаде.

 · Не го откривајте ПИН кодот никому.

 · Не дозволувајте непознати лица да ја користат Вашата 
картичка.

 · Чувајте ги потврдите од продажните трансакции и од 
подигнатата готовина на банкомати и споредете ги со 
изводите на Банката за трансакциска сметка.

 · Одржувајте безбедно растојание помеѓу вас и другите 
корисници кога го користите банкоматот од најмалку 2 
метри.

 · При внесот на ПИН кодот на банкоматот осигурајте се дека 
никој не ги гледа бројките што ги внесувате.

 · Вниметелно следете ги барањата прикажани на екранот на 
банкоматот.

 · Доколку последователно 3 пати внесете погрешен ПИН, 
вашата картичка ќе биде одземена и задржана во 
банкоматот.

 · Вашата картичка може да биде одземена и во случаи кога 
е оштетена, со истечен рок, блокирана или на барање на 
Банката – издавачот на картичката.

 · За секои сомнителни трансакции направени со вашата 
картичка, должни сте да ја известите Банката.

 · При користење на банкомат или на продажно место 
секогаш проверувајте ги износите на трансакциите дека 
е точен износот кој го одобрувате со внесување на ПИН 
кодот.

 · Осигурете се дека продавачот ви ја вратил картичката и 
вашата копија од трансакцијата.

 · Чувајте ја картичката секогаш близу до вас и внимавајте на 
неа.

 · Еднаш месечно, проверувајте ги изводите од Банката за 
Вашата трансакциска сметка и проверете ги трансакциите.

 · Доколку забележите сомнителна трансакција која е 
направена на банкомат или на продажно место кое не 
Ви е познато или на кое не можете да се сетите веднаш 
контактирајте го Контакт центарот на телефонскиот број 
02/3200 – 600 или пријавете во најблиската експозитура. 

УПатстВо за деБитна картичка
за Пензионери



електронско банкарство - NetBanking

Реализирајте ги банкарските потреби во секое време и од 
кое било место, независно од работното време на Банката. 
Користете ги услугите на електронско банкарство од дома или 
во канцеларија. Со услугата електронско банкарство може да 
бидете сигурни дека имате највисоко ниво на безбедност за 
заштита на вашите сметки и лични податоци.

Во секое време имате можност да ја дознаете состојбата на 
вашата сметка, депозит, кредитна картичка или кредит, како и 
брзо и едноставно да плаќате режиски трошоци.

Можности со IndividualNet

 · Преглед на состојба на денарска и на девизна трансакциска 
сметка;

 · Преглед на состојба на депозити и штедни книшки;

 · Преглед на состојба на кредити и кредитни картички;

 · Преземање изводи од денарска трансакциска сметка, 
кредитна картичка и генерирање амортизационен план за 
кредити кои ги користите во Банката;

 · Добивање изводи по e-mail за трансакциите кои се 
реализирани на денарска трансакциска сметка и со 
кредитна картичка.

За користење на пакетот услуги IndividualNet клиентот 
добива корисничко име и активациски код. Со внесување 
на корисничкото име и активацискиот код во апликацијата, 
потребно е клиентот самостојно да си креира нова лозинка 
преку која во иднина ќе се најавува во апликацијата за 
електронско банкарство.

Можности со IndividualNet Plus

 · Сите можности достапни со пакетот IndividualNet;

 · Плаќање кон сите физички и правни лица (ПП30 и ПП50);

 · Плаќање на обврски по кредит и кредитна картичка;

 · Плаќање на режиски трошоци преку соодветни форми;

 · Промена на лимит на дебитни и кредитни картички без 
надоместок;

 · Можност за вршење на менувачница (конверзија на 
средства од една во друга валута);

 · Personal Finance Manager - услуга која овозможува анализа 
на трошоците, нивно планирање и поставуввање цели;

 · Календар на настани;

 · Интерактивен приказ на локации на експозитури и 
банкомати. 

За користење на пакетот услуги IndividualNet Plus клиентот, 
освен корисничко име и лозинка неопходно е да користи и 
sToken апликација за идентификација (најава) и автентикација 
(потпишување) на трансакциите преку апликацијата за 
електронско банкарство за физички лица.

Шпаркасе sToken претставува софтверска апликација 
инсталирана на мобилен телефон и служи за идентификација 
(најава) на корисникот преку NetBanking и автентикација 
(потпишување) на трансакциите во системот за електронско 
банкарство за физички лица.

sToken има примена во електронското банкарство. Предноста 
на оваа апликација претставува тоа што таа е инсталирана 
на мобилниот телефонски апарат и сето тоа ја прави лесна, 
практична и достапна за користење. Од друга страна нема 
потреба клиентот со себе да носи дополнителни уреди како 
УСБ-токен.

Шпаркасе S-Token апликацијата се користи за истата намена 
како и хардверскиот токен и нуди еднакво ниво на сигурност, 
со тоа што и апликацијата како и хардверскиот токен, е 
заштитена со PIN кој единствено е познат на сопственикот на 
мобилниот телефон. PIN-кодот за пристап на апликацијата 
може да се промени во секој момент.

За да може да ја користите Шпаркасе S-Token апликацијата 
потребно е да пополните пристапница за електронско 
банкарство – IndividualNet Plus во една од експозитурите 
на Шпаркасе Банка Македонија. По пријавата на мобилниот 
телефонски број наведен во пристапницата ќе ви биде 
доставен линк за инсталација на апликацијата S-Token. 
Дополнително добивате корисничко име (СМС) и иницијална 
лозинка (e-mail).

При првата најава во апликацијата потребно е да се внесат 
корисничко име (СМС) и иницијална лозинка (e-mail) кои ги 
бара апликацијата и потоа ќе ви биде понудена можност за 
внес и потврда на ПИН, кој ќе се користи за сите идни најави 
на Шпаркасе S-Token апликацијата. Пристап до интернет е 
потребен само при инсталирање на апликацијата, активацијата 
(првото најавување на апликацијата) и при дефинирање на 
ПИН-кодот. Откако апликацијата успешно ќе ја преземете и 
ќе ја активирате, не е потребен пристап до интернет – со тоа 
апликацијата за генерирање на еднократна лозинка S-Token е 
достапна насекаде во светот.

УПатстВо за користење електронско 
БанкарстВо - NetBaNkiNg



Мобилно банкарство – S-Banking

Реализирајте ги сите финансиски трансакции преку мобилен 
телефон или таблет.

Мобилното банкарство на Шпаркасе Банка Македонија е 
апликација наменета за паметен телефон и/или таблет 
која може да ја инсталирате од кое било место со пристап 
до интернет со што на лесен и едноставен начин ќе имате 
24-часовен пристап до сите производи и услуги наменети за 
физички лица од Шпаркасе Банка Македонија.

Предности од користењето на мобилното банкарство:

 · Брза и едноставна најава со внесување на кориснички ПИН;

 · Можност за плаќање со сликање на бар код од фактури за 
режиски трошоци; 

 · Плаќање преку паметен уред од дома, канцеларија или 
во движење и користење на апликацијата од повеќе уреди 
одеднаш;

 · Заштеда на време, достапно 24 часа на ден, независно од 
работното време на експозитурите;

 · Брзо и едноставно управување со средствата во кое било 
време и од кое било место.

Мобилното банкарство ви ги нуди следниве 
можности:

 · Увид во состојбата на сите денарски и девизни сметки, 
кредитни картички, депозити и штедни влогови, кредити и 
други производи на Банката;

 · Едноставен начин за плаќање на режиски трошоци, 
вршење на интерни трансакции и трансфер на средства кон 
сите физички и правни лица;

 · Можност за вршење на менувачница (конверзија на 
средства од една во друга валута);

 · „Сликај и плати“, можност за плаќање на фактури за 
режиски трошоци;

 · Креирање на сопствени примероци за плаќања кои 
најчесто ги реализирате;

 · Лоцирање на најблиските банкомати и експозитури на 
Шпаркасе Банка Македонија;

 · Курсна листа и калкулатор за кредити за депозити;

 · Промена на лимит на дебитни и кредитни картички без 
надоместок.

За да станете корисник на услугата мобилно 
банкарство потребно е да:

 · Пополните барање  за користење на услугата во било која 
експозитура на Шпаркасе Банка Македонија;

 · Преземете ја и инсталирајте ја мобилната апликација 
S-Banking на вашиот „смарт“ телефон;

 · Стартувајте ја апликацијата и внесете Корисничко име (СМС) 
и иницијална лозинка (E-mail). Активациските кодови ќе 
ги добиете на e-mail адресата и телефонскиот број кои ги 
имате оставено како контакт податоци во Банката;

 · Креирајте уникатен ПИН (минумум 4 цифри, максимум 8 
цифри).

УПатстВо за користење МоБилно
БанкарстВо – S-BaNkiNg


