
 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА VISA GOLD ДЕБИТНИ КАРТИЧКИ НА СТОПАНСКА БАНКА 

 
 
 
 
 
 
Краток опис 
 

Престижна Visa Gold  дебитна картичка наменета за лица со повисок животен стил и 
повисоко ниво на потрошувачки карактеристики. Картичката е со меѓународна важност и 
најширока прифатеност насекаде во светот. 
Visa Gold дебитната картичка на Стопанска банка, обезбедува потврда на вашиот премиум 
општествен статус кој се препознава при секоја употреба на картичката во продажната 
мрежа во Македонија или странство.  
Visa Gold дебитната картичка е вашата VIP влезница во ексклузивниот клуб на корисници на 
премиум картички кои насекаде се препознаени и наградени со највисоко ниво на услуга.  

   
 
 
 
 
 
Предности   

 

Затоа што заслужувате повеќе – добивате повеќе! 
 

Две сметки (МКД и ЕУР) а една картичка 
- Единствена картичка поврзана со две сметки (трансакциска сметка во МКД и сметка во 

ЕУР) со што постојано ги имате на располагање средствата од двете сметки преку Visa 
Gold  дебитната картичка.  

- Единствена картичка која ви овозможува заштеда од курсни разлики. Секогаш кога 
купувата во ЕУ земјите каде во примена е ЕУР валутата, трансакциите одат на товар на 
ЕУР сметката поврзана со вашата Visa Gold картичка – со што заштедувате на курсни 
разлики и конверзија меѓу валути. 

- Трансакциите во странство секогаш се извршуваат на товар на вашата ЕУР сметка, а 
доколку таму нема доволно средства тогаш на МКД сметката, овозможувајќи ви 
финансиска флекслибилност и контрола на купувањата.  

- Трансакциите во РМ секогаш се задолжуваат на товар на МКД сметката а само доколку 
таму нема доволно средства, на располагање се средствата од ЕУР сметката 

 

Попусти и поволности преку Golden Club партнерската мрежа  
Со поседувањето на Visa Gold дебитната картичка, станувате дел од Golden Club програмот 
на попусти и поволности кои ги даваат ексклузивни продажно/сервисни трговски места. 
Листата со Golden Club партнерската мрежа на попусти и поволности е достапна на линкот: 
goldenclub.stb.com.mk 
  

Меѓународни поволности обезбедени од Visa International 
Со поседувањето на оваа картичка станувате дел од светското семејството на премиум 
корисници на картички за кои Visa International обезбедува посебен пакет на меѓународни 
попусти и поволности достапни за увид преку следниот web линк: 
www.visacemea.com/wv/gold/privileges.jsp  
 

Приоритет во услугата во филијали на Банката 
Корисниците на Visa Gold дебитната картичка добиваат приоритетен третман во услугата во 
селектирани филијали на банката, наменети за опслужување на премиум клиенти 
 

Најниска провизија за подигнување на готовина од банкомати на други банки 
 

Бесплатни дополнителни картички (можност за +2 дополнителни картички) 
 

Наскоро!!! Бесплатен пакет на дополнителни услуги: 
- Трансакциски СМС/е-mail известувања 
- Детален месечен e-mail преглед со приказ на сите трансакции 
- Можност за избор нa месечен лимит за трошење за основна или дополнителна картичка 

 

 
 
Годишно 
членство 

- 0 МКД за сите СБ Ексклузив клиентите 
- 0 МКД за сите корисници на Visa Gold кредитна картичка 
- 0 МКД за годишен промет од 200.000 МКД со картичката во трговската мрежа 
- 600 МКД  за годишен промет од 100.000 МКД направен со картичката во трговија 
- 1500 МКД годишна чланарина за останатите клиенти  

Друго: 
0 МКД до Ноември 2017 за сите постојни корисници на Visa Classic дебитна картичка 
0 МКД за првата година за сите постојни корисници на Visa Electron или MasterCard GO 
дебитни картички кои во претходната година направиле промет во трговија од 100.000 МКД 

Подигнување 
на готовина 

- Без провизија за подигнување на готовина од Банкомат или филијала на СБ 
- 2% провизија за подигнување на пари/готовина од Банкомат на било која друга банка 

Постапка за 
добивање / 
потребни 
документи 

- Барање за издавање на Visa Gold дебитна картичка (поврзана со сметка во МКД и ЕУР) 
- Копија од лична карта 
- На МКД сметката клиентот да има на располагање износ потребен за наплата на 

годишната чланарина, согласно тарифата на СБ 
 

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 

http://goldenclub.stb.com.mk/
http://www.visacemea.com/wv/gold/privileges.jsp

