
Тариф

став
Вид на услугата

Основица за 

пресметка

Б.

Б.I.

Б.I.1.

Б.I.1.1.
Вршење на кредитни и други работи за сметка на 

давачот на средствата  
Износ на кредитот

Б.I.2.

Б.I.2.1.

Б.I.2.1.1. Провизија за барање за кредит Барање

Б.I.2.1.2.
Административни трошоци - еднократно врз 

одобрениот износ на кредитот за првата година

Износ на одобрениот 

кредит

Б.I.2.1.3.

Еднократно за секоја следна година од одобрениот 

кредит за време на грејс периодот, а после грејс 

периодот 1% на остатокот од долгот

Износ на кредитот

Б.I.2.1.4. Промена на условите на кредитот
Остаток од 

одобрениот кредит

Б.I.2.2.

Б.I.2.2.1. Провизија за барање на кредит барање

Б.I.2.2.2. Провизија за одобрување (обработка) на кредитот Износ на кредитот

Б.I.2.2.3. Провизија при рефинансирање Износ на кредитот

Б.I.2.3.

Б.I.2.3.1. Провизија за барање на кредит барање

Б.I.2.3.2. Провизија за одобрување (обработка) на кредит Износ на кредитот

Б.I.2.4.

Б.I.2.4.1. Провизија за барање на кредит членови на ЦКБ Клуб барање

Б.I.2.4.2.

Провизија за обработка, еднократно врз одобрениот 

износ во случај помалку од половина од одобрениот 

кредит да се користи за рефинанисрање во други банки 

и штедилници

Износ на кредитот

ЦКБ Кредит “Доверба” 

без провизија 

1.00%

600.00 ден.

1.25%

0,50 % провизија при рефинансирање 

ЦКБ Кредит за пензионери 

600,00 ден. еднократно за одобрени 

1.00%  Провизијата се задржува од 

ЦКБ Студентски кредит

600.00 ден.

2.00%

1.00%

1,00% (минимум 3.100,00 ден.)

ЦКБ Стандарден потрошувачки кредит

Висина на надоместокот

РАБОТЕЊЕ СО НАСЕЛЕНИЕ 

КРЕДИТИРАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕ

Вршење на кредитни и други работи за сметка на давачот на средствата  

0,2% - 0,6%

Провизии за кредити на физички лица



Б.I.2.4.3.

Провизија за обработка, еднократно врз одобрениот 

износ во случај повеќе од половина од одобрениот 

кредит да се користи за рефинанисрање во други банки 

и штедилници

Износ на кредитот

Б.I.2.4.4.

Провизија за обработка, еднократно врз одобрениот 

износ во случај повеќе од половина од одобрениот 

кредит да се користи за рефинанисрање во други банки 

и штедилници и истовремено да обезбеди најмалку 

еден жирант/авалист 

Износ на кредитот

Б.I.2.4.5. Провизија при рефинансирање Износ на кредитот

Б.I.2.5.

Б.I.2.5.1. Провизија за барање на кредит барање

Б.I.2.5.2. Провизија за одобрување (обработка) на кредит Износ на кредитот

Б.I.2.5.3. Провизија за анексирање на Договор Износ на кредитот

Б.I.2.6.

Б.I.2.6.1. Провизија за барање на кредит барање

Б.I.2.6.2. Адимистративни трошоци за одобрување (обработка)
Износ на одобрен 

кредит

Б.I.2.6.3.
Провизија при рефинансирање на кредит од друга 

банка
Износ на кредитот

Б.I.2.6.4.
Провизија за промена на амортизационен план  по 

барање на клиент
кредит

Б.I.2.6.5.
Провизија за предвремена отплата на кредит со 

сопствени средства

Износ на остаток од 

кредитот

Б.I.2.6.6.
Провизија за предвремена отплата на кредит со 

рефинансирање од друга банка 

Износ на остаток од 

кредитот

Б.I.2.6.7. Надомест за изработка на правно мислење барање

0,9%

без провизија

3,000.00 ден.

без провизија

4.50%

2000МКД 

Експрес кредити до 12 месеци (обезбедување во злато)

300 ден 

2.00%

2.00%

ЦКБ Станбен кредит

1,700.00 ден.

0.40%

0.00%

0.00 % при рефинансирање на кредит 



Б.I.2.6.8.

Во случај кредитобарателот да не ја префрли платата 

во рок од 90 дена од денот на исплатата на кредитот, 

Банката го задржува правото: да  наплаќа пенал од 300 

мкд месечно се до префрлување на платата или да 

наплати 0,50% од износот на одобрениот кредит и да ја 

примени каматната  стапка за неприматели на плата

Износ на одобрен 

кредит

Б.I.2.7.

Б.I.2.7.1. Провизија за барање на кредит барање

Б.I.2.7.2. Провизија за одобрување (обработка) на кредит
Износ на одобрен 

кредит

Б.I.2.7.3.
Провизија при рефинансирање на кредит од друга 

банка
Износ на кредитот

Б.I.2.7.4.
Провизија за предвремена отплата на кредит со 

сопствени средства

Износ на остаток од 

кредитот

Б.I.2.7.5.
Провизија врз остаток на долг, за предвремена отплата 

на кредит со рефинансирање од друга банка

Износ на остаток од 

кредитот

Б.I.2.7.6. Надомест за изработка на правно мислење барање

Б.I.2.7.7.
Надомест за промена на план за отплата, по барање 

на клиентот   
барање

Б.I.2.7.8.

Во случај кредитобарателот да не ја префрли платата 

во рок од 90 дена од денот на исплатата на кредитот, 

Банката го задржува правото: да  наплаќа пенал од 300 

мкд месечно се до префрлување на платата или да 

наплати 0,50% од износот на одобрениот кредит и да ја 

примени каматната  стапка за неприматели на плата

износ на одобрен 

кредит 

Б.I.2.8.

Б.I.2.8.1. Провизија за барање на кредит барање

Б.I.2.8.2.
Провизија за барање на кредит за сите марки на 

автомобили кои се продаваат од М КАР Дооел Скопје
барање 0.00%

4.00%

2000 МКД

3000МКД

300 МКД или за 0.5% повисока каматна стапка 

ЦКБ Автомобилски кредит

1.000,00 ден.

300 МКД или 0.5% повисока камтана 

стапка 

ЦКБ Хипотекарен (потрошувачки) кредит

1,200.00 ден.

1,0 % еднократно од одобрениот 

износ.Провизијата се задржува од 

без провизија

без провизија



Б.I.2.8.3.

Адимистративни трошоци -Провизија за одобрување на 

кредит за сите марки на автомобили кои се продаваат 

од М КАР Дооел Скопје

Износ на одобрен 

кредит

Б.I.2.8.4.

Трошоци за проценка на автомобил на кредит за сите 

марки на автомобили кои се продаваат од М КАР 

Дооел Скопје

Износ на одобрен 

кредит

Б.I.2.8.5.
Адимистративни трошоци за одобрување на кредит за 

клиенти кои ја примаат платата на сметки во ЦКБ

Износ на одобрен 

кредит

Б.I.2.8.6.
Адимистративни трошоци за одобрување на кредит за 

останати клиенти

Износ на одобрен 

кредит

Б.I.2.8.7.
Провизија за промена на амортизационен план на 

барање на клиентот
кредит

Б.I.2.9.

Б.I.2.9.1. Надомест за апликација кај кредити со залог кредит

Б.I.2.9.2.
Надомест за апликација кај кредити без залог со износ 

до 125.000 мкд
кредит

Б.I.2.9.3.
Надомест за апликација кај кредити без залог на износ 

од 125.001-210.000 мкд
кредит

Б.I.2.9.4. Провизија за одобрување
Износ на одобрен 

кредит

Б.I.2.9.5.
Проценка на движен имот кој е предмет на 

купопродажба
кредит

Б.I.2.9.6.
Провизија за промена на амортизационен план на 

барање на клиентот
кредит

Б.I.2.10.

Б.I.2.10.1.
Провизија за обработка на кредити со рок до 36 месеци  

обезбедени со 30 % или 50 % депозит

Износ на одобрен 

кредит

Б.I.2.10.2.
Провизија за обработка на кредити со рок над 36 

месеци  обезбедени со 30 % или 50 % депозит

Износ на одобрен 

кредит

Б.I.2.10.3.
Провизија за обработка на кредити обезбедени со 100 

% 

Износ на одобрен 

кредит

Б.I.2.10.4.
Провизија за промена на амортизационен план на 

барање на клиентот
кредит

900.00 ден.

ЦКБ кредит обезбеден со паричен депозит

0.5%  но не помалку од 1.000,00 ден.

еднократно на одобрениот износ

0.5%  но не помалку од 1.000,00 ден.

 еднократно на одобрениот износ

0.5%  но не помалку од 1.000,00 ден.

еднократно на одобрениот износ

900.00 ден.

Кредит Агро техника

3,000.00 мкд

4,000.00 мкд

7,000.00 мкд

3.00%

3,000.00 мкд

0.00%

0.00%

1.00%

1.50%

900.00 ден.



Б.I.2.11.

Износ на одобрен 

кредит
Провизија

20,000.00 ден. 1,200.00 ден.

30,000.00 ден. 1,500.00 ден.

40,000.00 ден. 2,000.00 ден.

50,000.00 ден. 2,500.00 ден.

75,000.00 ден. 3,600.00 ден.

100,000.00 ден. 4,700.00 ден.

125,000.00 ден. 5,800.00 ден.

150,000.00 ден. 6,800.00 ден.

180,000.00 ден. 8,200.00 ден.

Износ на одобрен 

кредит
Провизија

20,000.00 ден. 1,550.00 ден.

30,000.00 ден. 2,200.00 ден.

40,000.00 ден. 2,850.00 ден.

50,000.00 ден. 3,550.00 ден.

75,000.00 ден. 5,150.00 ден.

100,000.00 ден. 6,750.00 ден.

125,000.00 ден. 8,350.00 ден.

150,000.00 ден. 10,050.00 ден.

180,000.00 ден. 11,900.00 ден.

Износ на одобрен 

кредит
Провизија

100,000.00 ден. 5,900.00 ден.

125,000.00 ден. 7,350.00 ден.

150,000.00 ден. 8,850.00 ден.

180,000.00 ден. 10,650.00 ден.

Износ на одобрен 

кредит
Провизија

100,000.00 ден. 8,800.00 ден.

125,000.00 ден. 11,000.00 ден.

150,000.00 ден. 13,200.00 ден.

180,000.00 ден. 15,850.00 ден.

Б.1.2.11.2. Провизија за бескаматна позајмица со рок 24 месеци 
Износ на одобрен 

кредит

Б.1.2.11.2. Провизија за бескаматна позајмица со рок 36 месеци 
Износ на одобрен 

кредит

Бескаматна позајмица

Б.1.2.11.1. Провизија за бескаматна позајмица со рок 12 месеци 
Износ на одобрен 

кредит

Б.1.2.11.2. Провизија за бескаматна позајмица со рок 18 месеци 
Износ на одобрен 

кредит



Б.I.8.

Б.I.8.1.
Провизија за известување поради неисполнување на 

договорните услови 
Фиксен износ

Б.I.9.

Б.I.9.1. Провизија за предвремена отплата на кредит
Преостанат износ од 

кредитот

Б.I.10.

Б.I.10.1.
Провизија за проверка во

Македонско кредитно биро
барање

Б.I.10.2.
Провизија за извршена услуга-подготовка на извештај 

од Македонско Кредитно Биро 
Извепштај

Б.I.11.

Б.I.11.1.
Провизија за опомена поради неплатен достасан долг 

за клиенти во доцнење до 30 дена
Фиксен износ

Б.I.11.2.
Провизија за опомена поради неплатен достасан долг 

за клиенти во доцнење од 31 до 60 дена
Фиксен износ

Б.I.11.3.

Провизија за опомена поради  неисполување на 

договорните услови за клиенти во доцнење од 61 до 90  

дена

Фиксен износ

Б.I.11.4.

Провизија за опомена поради за  неисполување на 

договорните услови за клиенти во доцнење над 90 

дена

Фиксен износ

Б.I.12.

Б.I.12.1. Провизија за активирање на меничниот инструмент Фиксен износ

Б.I.12.2.

Провизија за активирање на обезбедување - залог на 

движен или недвижен имот за вкупен долг до 2.000.000 

ден.

Фиксен износ

Б.I.12.3.

Провизија за активирање на обезбедување - залог на 

движен или недвижен имот  за вкупен долг  од 

2.000.001 ден. до 15.000.000 ден. 

Фиксен износ

Б.I.12.4.

Провизија за активирање на обезбедување - залог на 

движен или недвижен имот за вкупен долг над 

15.000.000 ден. 

Фиксен износ

Други услуги

1 500.00 ден.

3 000.00 ден.

9 000.00 ден

15 000.00 ден

350,00 ден+ДДВ

Провизија за опомена поради неплатен достасан долг за клиенти во доцнење

300.00 ден.

500.00 ден.

1 000.00 ден.

1 500.00 ден.

Провизија за известување поради неисполнување на договорните услови

300.00 ден

Провизија за предвремена отплата на кредит

2% (или согласно условите на 

продуктот)

Провизија за проверка во МКБ

150.00 ден.



Б.I.12.5.
Провизија за активирање на административна забрана 

на кредитокорисник / кокредитокорисник
Фиксен износ

Б.I.12.6.
Провизија за активирање на административна забрана 

жирант 
Фиксен износ

Б.I.12.7.

Провизија за деактивирање/ставање во мирување на 

административна забрана за кредитокорисник, 

кокредитокорисник и жирант

Фиксен износ

500.00 ден

500.00 ден

300.00 ден


