
                                                                                                                                            
   

НАМЕНСКИ КРЕДИТ ЗА КУПУВАЊЕ ВО ТЕХНОМАРКЕТ   

Висина на кредит во МКД   До 60.000 

Рок на враќање  12-18  месеци  

Номинална каматна стапка  
  

 0,00% -за рок на отплата до 12 месеци; 

 4,00%-за рок на отплата до 18 месеци. 

Провизија за обработка    2,50 %  

Користење на средствата  Средствата се користат наменски, со префрлање на одобрениот износ на 
сметка на КИК во банката  

Можност за предвремено 
враќање  

Да   

Трошок за предвремено 
враќање  

Без трошок за предвремена отплата  

Предоговарање на  
условите  

Не постои таква можност  

Обезбедување   Меница со вредност од 100 МКД ; 

 Без жирант за износи до 30.000 МКД; 

 1 жирант за износи на 30.000 МКД. 
*Банката го задржува дискреционото право да побара дополнително 
обезбедување (гарант) доколку корисникот има обврски на плата од 50% 
или повеќе, доколку има историја на нередовен плаќач или не ги 
исполнува условите согласно извршените анализи на Банката. 

Општи услови за  
аплицирање  

  
  
  
  
  

 Резидент на РМ;  

 Редовен работен однос, најмалку уште 2 години пред пензија;   

 Кредитоспособност;  

 Историја на редовен кредитокорисник;  

 Ануитетот да не надминува ½ од платата;  

 Член на синдикатот на СУТКОЗ.  

Неопходна документација   Копија од лична карта на кредитобарателот;  

 Административна забрана на плата и/или Изјави за задршки од 
плата за кредитобарателот со заверка; 

 Заверени податоци од плата; 

 Профактура од Продавачот. 

Процедура за одобрување   Комплетно и уредно пополнети формулари - апликација/барање  
за кредит;  

 Сите останати документи посочени од кредитниот референт;  

 Во случај на  одобрување се склучува Договор за кредит, така што 
кредитобарателот ја потпишува потребната документација;  

 Обработка на апликација за 2 работни дена.  
 

  

 

 

 
 

СВТ: 4,83% Пресметката е направена за износ од 23.630 МКД, каматна стапка 0,00%, рок 12 месеци и еднократна провизија 2,50% 

од износот. 
СВТ: 7,45% Пресметката е направена за износ од 20.999 МКД, каматна стапка 4,00%, рок 18 месеци и еднократна провизија 2,50% 

од износот.  

(Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се 

вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.) 

 


