
 
 

 
 
 

 
 
 
Дополнителни информации: 24 часа Контакт Центар (02) 3100 109 , кој е на располагање секој ден во неделата 
за сите ваши прашања и потреби, вклучително и за блокирање на изгубени или украдени картички 
 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА MASTERCARD TOPSI ДЕБИТНИ КАРТИЧКИ НА  
СТОПАНСКА БАНКА 

 
Краток опис 
 

MasterCard TOPSI дебитната картичката е меѓународна картичка која клиентот ја 
користи во согласност со расположливите средства кои ги вложил на својата сметка, 
поврзана со трансакциската сметка на клиентот. 
 
MasterCard TOPSI е дебитна картичка наменета за млади, односно за клиентите на 
СБ кои имаат помалку од 28 години. Корисниците на оваа картичка, покрај 
останатите придобивки, добиваат и ексклузивни попусти кај одредени трговски 
партнери. Детална листа на трговци и попустите кои ги нудат е достапна на  
http://www.topsi.mk/  
 
MasterCard TOPSI дебитната картичката овозможува сигурни купувања на интернет 
благодарение на 3D Secure сертификатот. 

   
 
 
 
 
 
Карактеристики  

 Денарска картичка поврзана со трансакциска сметка во МКД 

 Без провизија за купувања во трговската мрежа во Македонија и странство 

 Бесконтактни плаќања, а до 750 МКД и без внес на ПИН код 

 Дневен лимит за подигнување на готовина од 60,000 МКД и можност за 
зголемување на барање на корисникот 

 Можност за безбедни плаќања на интернет. 

 Важност од 5 години, по што автоматски се обновува 

 
Годишно 
членство 

 Без трошок за годишно членство за основната и дополнителните картички. 

 Еднократен трошок од 300 МКД за изработка на дополнителна картичка. 

 Трошок од 90 МКД при обнова на картичката (на 5 години). 

Подигнување 
на готовина 

 Без провизија за подигнување на готовина од Банкомат или филијала на СБ 

 100 МКД + 2% од подигнатиот износ на банкомати и шалтери на други банки 
во РМ 

 150 МКД + 2% од подигнатиот износ на банкомати и шалтери на други банки 
во странство 

Постапка за 
добивање / 
потребни 
документи 

 Барање за издавање на MasterCard GO дебитна картичка и трансакциска 
сметка во СБ 

 Копија од лична карта 

 

http://www.topsi.mk/

