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Понуда 

На производи од Халк Банка АД Скопје за членовите на  

СОНК- Самостоен Синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија 

 

1. ДЕБИТНИ КАРТИЧКИ  
 
 
MasterCard Debit Contactless  

 

Главна предност за примателите на плата во Халкбанк АД Скопје е можноста за  подигнување на готовина од сите банкомати 
низ земјата, на сите банки, без провизија.  
 

 
 

Со MasterCard Debit Contactless  добивате можност за: 

 

 Дозволен минус на трансакциска сметка до 3 плати – за приматели на плата во Банката.  

 Без трошок за меница за износи до 100.000,00 МКД. 

 Можност за  бесконтакни трансакции до износ до 2.000,00 мкд без внесување на ПИН код 

 

2. Потрошувачки кредит  
 

Производ Годишна каматна стапка 
Рок 

(месеци) 
Провизија за 

обработка  
Максимален 

износ 

Потрошувачки кредит со 
полиса за незгода  

3.25 процентни поени + референтната стапка за 

пресметување на законската каматна стапка која 
во моментов изнесува 2% (5,25% номинална 

годишна) за првите 2 години,  
5.5 процентни поени + референтната стапка за 

пресметување на законската каматна стапка која 
во моментов изнесува 2% (7,5% номинална 

годишна) за остатокот од периодот. 

120 
0,5% 

еднократно 
однапред 

1.200.000 МКД 

Потрошувачки кредит со 
животно осигурување и 
полиса од незгода 

3.25 процентни поени + референтната стапка за 

пресметување на законската каматна стапка која 
во моментов изнесува 2% (5,25% номинална 

годишна) за првите 2 години,  
5.5 процентни поени + референтната стапка за 

пресметување на законската каматна стапка која 
во моментов изнесува 2% (7,5% номинална 

годишна) за остатокот од периодот. 

120  0% 1.500.000 МКД 
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3. Станбен кредит 
 

Станбен кредит за приматели на плата во Халк Банка 

Производ Годишна каматна стапка 
Рок 
(месеци) 

Провизија за исплата 
Максимален 
износ 

COMFORT КРЕДИТ со 
полиса од незгода 

4 процентни поени + променлива стапка на 
6 месечен Еурибор (Доколку 6 месечниот 
ЕУРИБОР е со негативна стапка,истиот се 
пресметува еднаков на 0%) првите 10 
години,  
4,25 процентни поени + променлива стапка 
на 6 месечен Еурибор (Доколку 6 месечниот 
ЕУРИБОР е со негативна стапка,истиот се 
пресметува еднаков на 0%) 
  

360 
месеци 

0,5% провизија за 
обработка на кредит 
еднократно однапред) 

до 300.000 
ЕУР 

Станбен кредит со 
животно осигурување 
и полиса од незгода 

3,75 процентни поени + променлива стапка 
на 6 месечен Еурибор за првите 10 години 
и  
4 процентни поени + променлива стапка на 
6 месечен Еурибор за останатиот период ( 
СВТ 3,92% ) 
(Доколку 6 месечниот ЕУРИБОР е со 
негативна стапка,истиот се пресметува 
еднаков на 0%) 
  

360 
месеци 

0% провизија за 
обработка на кредит 

до 300.000 
ЕУР 

 
 

Задолжителна полиса од 
Друштво за осигурување 
Халк Осигурување АД 
Скопје  

Пакет - Осигурување од незгода со Халкбанка.  
Времетраење на осигурувањето 1 година. 
Премија: 1000 ден годишно. 
 
Осигураната сума е дефинирана во полисата: 
Ризик смрт од последица на несреќен случај  = 500.000 мкд 
Ризик траен инвалидитет = 1.000.000 мкд 
 
Полисата мора да се обновува секоја година. 
Неограничено територијално и временско покритие. 
Се осигуруваат лица до 70 години старост. 
Банката ќе се јавува како договарач на полисите. Клиентот годишно 
ќе биде задолжен на кредитна партија. 

 
 
 
 
 
 

Задолжителна полиса од 
Друштво за осигурување 

Халк Осигурување АД 
Скопје   

Пакет - Осигурување од незгода со Халкбанка.  
Времетраење на осигурувањето 1 година. 
Премија : 600 ден годишно. 
 
Осигураната сума е дефинирана во полисата: 
Ризик смрт од последица на несреќен случај  = 300.000 мкд 
Ризик траен инвалидитет = 600.000 мкд 
 
Полисата мора да се обновува секоја година. 
Неограничено територијално и временско покритие. 
Се осигуруваат лица до 70 години старост. 
Банката ќе се јавува како договарач на полисите. Клиентот годишно 
ќе биде задолжен на кредитна партија. 
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4. Кредитни картички 

 

 

Поволности со кредитните картички VISA Gold: 
 

 Без ограничување на лимитот во бројот на плати. 

 Можност за подигнување готовина без провизија од банкоматите на Халкбанк АД Скопје 

 Достапност на средствата 24/7 преку АТМ или преку домашната и меѓународната мрежа на ПОС терминали кои 
овозможуваат плаќање со Visa картички. 

 Со бенефиција полиса за осигурување од незгода од Халк Осигурување со годишна премија од 600 мкд - за период 
еднаков на рокот на отплата на Visa Gold картичката. Трошокот за полиса е на страна на Банката и не се задолжува 
корисникот на кредитната картичка 

 

Годишна каматна стапка за 
 Visa Gold 

9,50% варијабилна каматна стапка 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Документација за апликација 

 

Барање за кредит/ кредитна картичка/ дозволено пречекорување ( документ на 

банката)  

Потврда за плата , административна забрана ( документ на банката) 

Извод од трансакциска сметка за последни 6 месеци ( доколку платата не е во 

Халк Банка АД) 

Потврда за членство 

Копија од лична карта  

 

http://www.halkbank.mk/
mailto:info@halkbank.mk

