VISA BUSINESS ДЕБИТНАТА КАРТИЧКА НА СТОПАНСКА БАНКА
Visa Business е дебитна картичка која се издава и гласи на првни лица,
преку издавање на една или повеќе Visa Business картички на
вработените кои картичката можат да ја користат за различни деловни
(службени) плаќања на правното лице.
ОПИС НА
ПРОИЗВОДОТ

Со Visa Business дебитните картички, вработените на кои правното лице ќе им
издаде картичка, имаат постојан 24/7 пристап до средствата уплатени на
наменските средства на секоја од картичките било каде да се наоѓаат, на
повеќе од 20 милиони продажни места или банкомати во светот
Плаќање на службените (деловни) трошоци без провизија на повеќе од 20
милиони продажни места во светот (секаде каде што стои знакот на Visa).
Можност за издавање на една или повеќе Visa Business дебитни картички
(секоја со посебна сметка) кои ќе се користат за извршување на деловни
плаќања

КАРАКТЕРИСТИКИ
Самостојно одредување на паричните средства кои се на располагање на
секоја поединечна Visa Business картичка
Без чланарина за првата година за правни лица со сметка во Стопанска банка
и само 300 денари годишно потоа.

ВАЖНОСТ
ГОДИШНА ЧЛЕНСТВО

ПОДИГНУВАЊЕ НА
ГОТОВИНА

ПОТРЕБНИ УСЛОВИ И
ДОКУМЕНТИ

ПОДРШКА

Едноставно следење и управување со сметките преку сервисот за
електронско банкарство на Стопанска банка
5 години, по што автоматски се обновува
Правното лице има право во секое време да побара затварање на една или
повеќе Visa Business дебитни картички.
За правни лица со сметка и работење во Стопанска банка:
 Без члнанарина за првата година
 300 денари годишно за секоја поединечна Visa Business дебитна
картичка
За правни лица кои немаат отворено сметка во Стопанска банка:
 600 ден. годишно за поединечна Visa Business дебитна картичка
Без провизија за подигнување на готовина од Банкомат или филијала на СБ
1% + 100 МКД провизија за подигнување на пари/готовина од банкомат на
било која друга банка во РМ
1,5% + 1 ЕУР провизија за подигнување на пари/готовина од банкомати во
стрнаство
1. Да има или да отвори сметка во Стопанска Банка
2. Барање за издавање на Visa Business дебитна за најмалку едно лице,
пополнето од законскиот застапник на деловниот субјект.
3. Да приложи тековна состојба не постара од 6 месеци
4. Овластување (на пропишан образец од Банката) потпишано од
законскиот застапник
24/7 достапност за било какви информации преку Контакт Центарот на
Банката: (02) 3100 109

