Технички карактеристики на Visa Classic кредитна картичка
Име на производот

Кредитна картичка Visa Classic

Валута

МКД (денарски кредитен лимит)

Целна група

Физички лица на возраст од 18 до 72 години

Кредитен лимит

Во согласност со прикажаната нето месечнa плата/пензија
Мин. МКД 10.000,00 до Мах. МКД 300.000,00
Активна каматна стапка:
-

Каматни стапки
-

10,00%* на годишно ниво
9,75%* за приматели на плата или доколку има некој друг продукт во
банката (кредит, депозит...)
8,50% фиксна, за вработени во Буџетски установи и јавни претпријатија
8,50% фиксна, за пензионери

* Каматната стапка е прилагодлива во согласност со Одлуката за каматни
стапки на Силк Роуд Банка АД Скопје.


Отплата




Грејс период
Дневен лимит за
подигнување на
готовина
Дневен лимит за
трансакции во
трговија

Минимален месечен износ за отплата 5% од вкупната вредност на
извршените трансакции (мин. износ MKД 500,00).
За целосна отплата на вкупниот долг, во предвидениот рок, за трансакции
извршени во трговијата не се пресметува камата, во спортивно се
пресметува камата од денот на направената трансакција.
Можност за траен налог ( минимум или вкупна исплата на долгот)

Безкаматен период до 40 дена за трансакции на продажни места

Максимум МКД 30.000,00

Не постои, може да се потроши целиот расположив кредитен лимит

-

Годишна членарина во целост (приматели на плата, пензионери)

(a) За Основната Картичка МКД 700,00
(b) За Дополнителна Картичка МКД 400,00
Годишна членарина на 12 рати:
(приматели на плата, пензионери)
Годишна членарина

(а) За Основната Картичка МКД 900,00 (МКД 75,00 месечен трошок)
(б) За Дополнителна Картичка МКД 600,00 (МКД 50,00 месечен трошок)
-

Годишна членарина во целост (не-приматели на плата)

(а) За Основната Картичка МКД 1200,00
(б) За Дополнителна Картичка МКД 720,00
(а) За Основната Картичка МКД 1440,00 (МКД 120,00 месечен трошок)

(б) За Дополнителна Картичка МКД 900,00 (МКД 75,00 месечен трошок)
Провизија за подигнување на готовина




Останати трошоци

На банкомати на Силк Роуд Банка АД Скопје: 2% за секоја трансакција,
Мин МКД 150,00.
На банкомати на други банки во земјата: 2% за секоја трансакција, Мин
МКД 150,00.
Банкомати на банки во странство: 3% за секоја трансакција, мин. МКД
200,00

Трошоци за повторно издавање на картичка и ПИН



Повторно издавање на изгубена/украдена картичка: МКД 500,00
Повторно издавање на ПИН: МКД 200,00

Останати трошоци

Кредитни
критериуми





Трошоци за опомена: МКД 300,00 (над 30 дена)
Трошоци за опомена: МКД 100,00 (0-29 дена)
Трошок за достава на месечен извештај по пошта: МКД 30,00





Физички лица
Возраст на корисникот: од 18 до 72 години*
Без жиранти

 Апликација
 Фотокопија од лична карта или пасош за корисникот на основната и
дополнителната/те картичка/-и
 Потврда од барателот дека е постојано вработен и за неговите финансиски
податоци:
- За вработените во државни институции, јавни компании, АД, акционерски
друштва и 200 други приватни добро познати компании, се бара само потврда за
просечна плата во последните 3 месеци.

Потребни документи

- За вработените во мали приватни компании, потребно е да имаат потврда за
просечна плата во последните 3 месеци, извештај за трансакциска сметка за
последните 6 месеци и образец М1 / М2.
- За пензионерите, последната проверка за пензија е земена во предвид.
- За самостојни вршители на дејност се бара:
- Регистрација од Централниот регистар
- Биланс на состојба и биланс на успех од минатата година.
- Дополнителни приходи од (изнајмување, друг вид на приход):
- Годишен даночен образец за дополнителни приходи од претходната
календарска година
- Договори или други релевантни документи

* Старосната граница од 72 години се однесува на моментот на првото аплицирање
** До 2 (две) дополнителни картички.

