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COMFORT Станбен кредит без животно осигурување 
Максимален износ на кредитот  До 200.000,00 еур 

Рок нс отплата До 360 месеци ( 30 години) 

Каматна стапка 
3,80% фиксна годишна каматна стапка за првите 3 години, 4,80% фискна годишна 
каматна стапка за наредни 2 години, 5,80 пп + променлива каматна стапка на 6 
месечниот Еурибор за остатокот на периодот (СВТ 5,40%)  

Грејс Период до 12 месеци 

Сопствено учество Минимум 20% учество од вредноста на купопродажниотр договор  

Провизија за обработка на 
 кредитното барање 1% ( еднократно по одобрување на кредитнотот барање) 

Кредина способност 1/2 од месечните примања ( можност на кокредитобарател) 

Проценка Без трошоци за проценка 

Провизија за предвремена  
ликвидација на кредитот 

За предвремена отплата на кредитот Банката пресметува и наплатува еднократен 
надомест во висина од 3% од вредноста на предвремно отплатениот износ,  доколку 
отплатата се врши со рефинансирање со кредит од друга банка, односно 0% доколку 
отплатата се врши од сопствени средства. За секоја предвремена отплата корисникот 
е должен да ја извести Банката 7 (седум) дена пред датумот на уплатата.Надоместот 
се наплатува доколку Корисникот на кредитот има воспоставено договор за хипотека 
од нареден приоритет, за времетраење на Договорот за кредит. 
Корисникот е должен да изврши уплата на овој надоместот веднаш по добивање на 
пресметката од Банката. Надлежните лица на Банката за ликвидирање на кредитот 
се должни ден по прием на средствата од предвремената отплата да извршат 
проверка на недвижниот имот преку Катастар на РМ со најнов имотен лист 

Администартивни трошоци  
при апликација  

200,00 мкд  - проверка во Кредитно биро  (надоместот се наплаќа пред исплата на 
кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања), висината на трошокот 
на полисата за животно осигурување е во зависност од тарифата на осигурителното 
друштво и 150 мкд - апликација за кредит. 

Обезбедување 
Недвижен имот 
Меница и менична изјава 
Банката го задржува правото на дополнително обезбедување 

Документација за апликација 

Апликација за кредит ( документ на банката) 
Општи податоци ( документ на банката) 
Изјава за плата ( документ на банката) 
Административна забрана во два примерока ( документ на банката) 
Извод од трансакциска сметка за последни 3 месеци ( доколку платата не е во Халк 
Банка АД) 
Потврда за членство 
Копија од лична карта  
Имотен лист или лист за предбелешка 
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