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Информативен документ за надоместоците 

Централна кооперативна банка АД Скопје 

Вид на платежна сметка: 
Платежна сметка во денари  
 

Категорија на потрошувачи:  
Платежна сметка со основни функции во денари 
 

Датум: 31.01.2023 година 

Овој документ содржи информации за надоместоците за користење на главните услуги поврзани 

со платежната сметка. Ќе ви овозможи споредба на тие трошоци со трошоците на другите сметки. 

Надоместоци може да се наплатуваат и за користење на услуги кои не се наведени во овој 

документ. Целосните информации се достапни на интернет страната на Банката на следниот линк: 

Централна Кооперативна Банка АД Скопје (ccbank.mk)  

Поимникот кој содржи термини кои се употребени во овој документ е достапен без надоместок. 

Услуга Надоместок 
 

Општи услуги поврзани со платежна сметка 
Одржување на платежна 
сметка  

Месечен надоместок:                                                            30 мкд 
Вкупен годишен надоместок:                                          360 мкд 
 
*Напомена: Надоместокот е во висина од 0,1% од подвижниот 
просек на просечна исплатена нето плата во претходните 12 
месеци 
 

Онлајн користење на 
услуги поврзани со 
платежна сметка 
 

Користење на интернет (ccbonline)  
Месечен надоместок:                                                          30 мкд 
Вкупен годишен надоместок:                                          360 мкд 
 

Користење на мобилна апликација (ccbmobile) 
Месечен надоместок:                                                          30 мкд 
Вкупен годишен надоместок:                                          360 мкд 

 
Плаќања  (освен со картички) 
Кредитен трансфер  
во денари во земјата 
 

Од  резидент физичко лице во корист на резидентна сметка кај 
давателот на платежни услуги: 
-На шалтер:                                                до 10.000 мкд=30 мкд 

 над 10.001 мкд=35 мкд 
-Интернет:                                                                              7 мкд 
-Мобилна апликација:                                                            7 мкд  
*Напомена: Првите 5 трансфери во рамките на давателот на 
платежни услуги се без надоместок 
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Од резидент физичко лице во корист на резидентна сметка кај 
друг давател на платежни услуги преку КИБС: 
-На шалтер:                                                 до 10.000 мкд=45 мкд 

над 10.001 мкд=50 мкд 
-Интернет:                                                   до 50.000 мкд=15 мкд 

над 50.001 мкд=20 мкд                                                   
-Мобилна апликација:                                до 50.000 мкд=15 мкд  

над 50.001 мкд=20 мкд  
 
Од резидент физичко лице во корист на резидентна сметка кај 
друг давател на платежни услуги преку МИПС (итни плаќања): 
-На шалтер:                                         до 1.000.000 мкд=250 мкд 

над 1.000.001 мкд=0,01% од износот (мин.250 мкд) 
-Интернет:                                                                           100 мкд 
-Мобилна апликација:                                                        100 мкд 
 
Од резидент физичко лице во корист на нерезидентна сметка 
кај давателот на платежни услуги: 
-На шалтер:                                                                        150 мкд 
-Интернет:                                                                           100 мкд 
-Мобилна апликација:                                                        100 мкд  
 
Од резидент физичко лице во корист на нерезидентна сметка 
кај друг давател на платежни услуги преку КИБС: 
-На шалтер:                                                    0,1% (мин 250 мкд) 
-Интернет:                          0,1% (мин 200 мкд– мах 15.000 мкд) 
 -Мобилна апликација:        0,1% (мин 200 мкд– мах 15.000 мкд)  
 
Од резидент физичко лице во корист на нерезидентна сметка 
кај друг давател на платежни услуги преку МИПС (итни 
плаќања): 
-На шалтер:                                                    0,1% (мин 250 мкд) 
-Интернет:                          0,1% (мин 200 мкд– мах 15.000 мкд) 
-Мобилна апликација:       0,1% (мин 200 мкд– мах 15.000 мкд)  
 

Кредитен трансфер  
во евра со странство 
 

 
услугата не е достапна 

Кредитен трансфер  
во валута различна од евра 

 
услугата не е достапна 

Прилив   
од странство 

 
услугата не е достапна                             

Траен налог  
Договарање на траен налог                                   без надоместок 
 
Плаќање во корист на сметка кај давателот на платежни 
услуги:                 

до 10.000 мкд=30 мкд, над 10.001 мкд=35 мкд   
 
Плаќање во корист на сметка кај  друг давател на платежни 
услуги преку КИБС:   

до 10.000 мкд=45 мкд, над 10.001 мкд=50 мкд 
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Плаќање во корист на сметка кај друг давател на платежни 
услуги преку МИПС (итни плаќања):       

до 1.000.000 мкд=250 мкд, над  
1.000.001 мкд=0,01% од износот (мин.250 мкд) 

  

Картички и готовина 
 
Издавање дебитна 
картичка 

Уписнина:                                                               без надоместок 
Годишна (месечна) членарина:                             без надоместок 

Издавање кредитна 
картичка 

 
услугата не е достапна 

Повлекување готовина 
на шалтер 

Подигнување готовина                                   0.15% од исплатен 
на шалтер кај давателот на                             износ, мин.30 мкд 
платежни услуги 

Повлекување готовина 
со дебитна картичка на 
банкомат 
 

Подигнување готовина со  
дебитна картичка на банкомат  
кај давателот на                                     
платежни услуги                                                                    7 мкд                                            
Подигнување готовина со  
дебитна картичка на банкомат  
кај друг давател на                                        
платежни услуги во РСМ                                    2%, мин. 150 мкд                                                        
Подигнување готовина со  
дебитна картичка на банкомат  
кај друг давател на                                        
платежни услуги во странство                           2%, мин. 250 мкд                                  

Повлекување готовина 
со кредитна картичка на 
банкомат  

 
 

услугата не е достапна 

Дозволено пречекорување  
 

 услугата не е достапна 

Останати услуги Нема 

Пакет услуги 
 (трговска марка) 

услугата не е достапна 

 


