
 

 

 

ОПШТИ ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА РАБОТЕЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА ТРАЈНИ НАЛОЗИ ЗА КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ 

НА НАСЕЛЕНИЕ 

 

1. Плаќањето на месечниот ануитет/рата по наведените кредитни производи ќе се извршува како што следува: 

 За кредити на датумот на неговото достасување наведен во амортизациониот план/прегледот на 
паричните текови 

 За кредитини картички и Мој Кеш - револвинг кредит последниот работен ден од крајниот рок 
наведен на месечниот извод.  

 
2. Доколку во тековниот месец, нема ден кој одговара на бројот на денот (датумот) наведен во 

амортизациониот план/прегледот на паричните текови/ месечниот извод, тогаш рокот на плаќање на 
ануитетот/ратата паѓа на последниот ден од месецот. Доколку рокот на плаќање наведен во 
амортизациониот план/прегледот на паричните текови / месечниот извештај  е неработен ден во тековниот 
месец, во таков случај трајниот налог ќе се изврши на последниот работен ден кој претходи на неработниот 
ден. Под неработен ден се подразбира: недела, ден кој со закон е прогласен за неработен, ден кој со Одлука 
на Влада на РМ  е прогласен за неработен и/или денови кои банката ги има прогласено за неработни, за што 
соодветно ќе информира во јавноста. 

 
3. За кредитните производи за кои месечниот ануитет/рата, согласно амортизациониот план/прегледот на 

паричните текови / месечен извод, е изразен во ЕУР, трајниот налог се реализира во денарска 
противвредност по среден курс на ЕУР според курсната листа на Индикативната курсна листа на Народна 
банка на Република Македонија (НБРМ) на денот на извршувањето на трајниот налог. 

 
4. Трајниот налог се извршува на износ кој е еднаков на вкупните достасани, а ненаплатени обрски во согласност 

со амортизациониот план/прегледот на паричните текови / месечен извод и плаќањата по основ на овој 
траен налог  ќе се вршат се до целосна наплата на достасаните, а ненаплатени обврски за кредитните 
производи кои се наведени во барањето, согласно евиденцијата на банката од претходниот работен ден.  

 
5. Доколку во моментот на извршување на трајниот налог, на сметката наведена во ова барање нема доволно 

средства за намирување на вкупните достасани, а неплатени обрски во согласност со амортизациониот 

план/прегледот на паричните текови/месечен извод , СБ трајниот налог ќе го реализира во износ на 

расположливите средства на сметката во последователни обиди во текот на истиот месец или наредните 

месеци или на други датуми определени од страна на банката, се до целосно намирување на достасаната а 

ненаплатена обврска кон Банката. Под расположиви парични средства на горенаведената сметка се 

подразбира реалното позитивно салдо и евентуалното дозволено пречекорување одобрено на сметката. 

 

6. Трајниот налог нема да се реализира доколку на сметката е ставена блокада / забрана за располагање од 

страна на надлежен орган / институција / банка во согласност со закон или интерните акти на банката. 

 

7. Клиентот е должен на денот на достасување на обврските по горе наведените кредитни производи, на 

сметката наведена во ова барање, да обезбеди доволно расположиви средства за намирување на 

достасаните, а ненаплатени обврски. 

 



 

 

 

8. За сите промени поврзани со плаќањето на овој налог клиентот е должен веднаш, но не подоцна од 3 дена, 

да ја извести Банката. 

 

9. Банката го задржува правото за промена на правилата и условите за работа на трајниот налог, согласно 

деловната политика и интерните акти на Банката, и за истото ќе ги известува клиентите преку web страната 

или во месечното известување. 

 

10. Овој траен налог е со важност до денот на целосно измирување на обврските по соодветниот 

договор/договори наведени погоре, односно до негово отповикување од страна на сопственикот и/или 

банката.  

 
11. Подносителот на ова барање има право во секое време да го отповика ова барање, за што треба да 

поднесе барање за отповикување до филијалите на банката. Отповикувањето на трајниот налог стапува во 

примена наредниот работен ден од денот на отповикување.   

 


