Технички карактеристики на ВИЗА ПРИПЕЈД картичка за физички лица

Име на производот/
Валута
Целна група

Годишна членарина

ВИЗА ПРИПЕЈД картичка

МКД
Физички лица над 18 години
•
•

За резиденти – нема
За нерезиденти - нема

•
•

Мин.
2.000,00 МКД
Макс. 540.000,00 МКД

*Картичка до 9,000 МКД-не е дозволено повторно полнење
Вредност на картичката

*Картичка до 30,000 МКД- дозволени се неограничен број на полнења во
рамките на лимитот
*Картичка над30,000 МКД- дозволени се неограничен број полнење во рамките
на лимитот
•
•
•

Максимален дневен лимит:
540.000,00 МКД
Дневен лимит за подигнување на готовина:144,000,00 МКД
Дневен лимит за трансакции на интернет и во трговија : мах. 540.000,00
МКД

Дневни лимити
* Картичка до 9,000 МКД: мах.дневен лимит 9000мкд,
-дозволенo: трговија во малопродажба во земјата
- не е дозволено: подигнување на готовина и интернет трансакции
•
•
•
•
•

Препечатување на картичка(оштетување,промена на податоци, украдена)
300 МКД
Препечатување на пин код
200,00 МКД
Промена на дневен лимит
200,00 МКД
Лажно оспорување на трансакција 800,00 МКД
Итна изработка на картичка/пин
500,00 МКД

1. Резиденти:

Останати трошоци

•
•
•

Издавање на картичка: 200,00 МКД
Надомест за надолнување: 100,00 МКД (првото полнење е бесплатно)
Провизија на банкомат:
 На банкомати на Силк Роуд Банка: нема провизија
 На банкомати на други банки во земјата и стрaнство: 2.5%, мин. 200,00
МКД

* Картичка до 9,000 МКД, само надомест за првично издавање: 200,00 МКД
2. Нерезиденти:
•

За издавање на картичката:
 За износи од 100-1.000 долари (ковертирани во ЕУР валута) –
трошокот е 50 евра
 За износи од 1.001-5.000 долари (ковертирани во ЕУР валута) –
трошокот е 100 евра
 За износи од 5.001-10.000 долари (ковертирани во ЕУР валута) –

трошокот е 200 евра

•
•
•

•

•

Услови

Потребни документи

•
•

Надомест за надолнување: 2,5% од износот (првото полнење е
бесплатно)
Известување преку СМС/Е-маил: бесплатно
Провизија на банкомат:
 На банкомати на Силк Роуд Банка:
2.5%, мин.300,00 МКД
 На банкомати на други банки во земјата и стрaнство: 5%, мин.600,00
МКД
Провизија во трговија (ПОС): 0.5% од направената трансакција

Корисникот да поседува трансакциска сметка во Силк Роуд Банка АД
Скопје (за износ над 30.000,00 мкд)
За еден корисник се дозволени максимално издавање на 2 (две) картички.
Безконтактно плаќање на ПОС терминали, без внесување на ПИН кодот,
до 1.100 МКД

*Не се издаваат/полнат картички на баратели/клиенти со блокирани
трансакциски сметки.
• Апликација
• Фотокопија од лична карта за резиденти или пасош за нерезиденти
• Апликација за идентификација на клиент;
*За картичка со вредност од 9.000 МКД до 30.000МКД, не се отвара
трансакциска сметка, но се отвара ЦИФ т.е. се пополнува апликација за
идентификација на корисник.

