
 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА  VISA STAR КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ НА СТОПАНСКА БАНКА АД – СКОПЈЕ 

Краток опис на 
производот 

Меѓународна револвинг кредитна картичка со кредитен лимит кој го определува Банката (до максимум 300.000 
денари) кој може да се користи за плаќање во трговската мрежа, подигнување на готовина или плаќање на интернет. 
Бесконтактна картичка, без внесување на ПИН код за бесконтактни трансакции до 1100 МКД. 

 
 Компаративни 

предности  

1. Бесплатно патничко осигурување со покритие од 20 дена во важност од 365 дена  
2. Можност за подигнување на КЕШ НА РАТИ БЕЗ КАМАТА во филијалите на Стопанска банка 
3. Промо КЕШ викенди (секој последен викенд во месецот подигнување на готовина без провизија од СБ АТМ) 
4. Можност за плаќање на РАТИ БЕЗ КАМАТА кај повеќе од 1.000 реномирани продажни места 
5. Минимално месечно плаќање од само 3% од вкупниот долг 
6. Бескаматен грејс период до 45 дена за трансакциите направени во трговската мрежа 
7. Без провизија при плаќање во трговија 
8. Без депози, без жиранти, без административна забрана или меница 
9. Плаќања на интернет (e-commerce) со највисоко ниво на безнедност (Банката има серфитикат за 3D Secure) 

Валута МКД (денарски кредитен лимит) 

Кредитен лимит Максимум до 300.000 денари во зависност од висината на месечните примања (максимум до 5 плати) 

Период на 
важност 

  2 години за првото издавање 
 3 години при обновување на картичката 

Каматни стапки 
Годишни 
променливи 

9.23% - за клиенти кои платата ја примаат или ќе почнат да ја примаат во Стопанска банка АД – Скопје 
10.25% - за клиенти кои платата ја примаат преку друга банка 
Каматата се пресметува само за искористенот износ 
0% каматна стапка на трансакциите на рати без камата (се додека ратите не доспеат за плаќање) 

Годишно членство Без членство за првата година. Без наплата на членство за дополнителните кредитни картички. 
Клиентите кои се редовни во отплатата (во последните 12 месеци немаат доцнење подолго од 45 дена за 
конкретната картичка) се квалификуваат за некој од следниве попусти во годишната членарина:  

1. 0 денари, односно целосно ослободување од годишна членарина добиваат корисниците на картички кои 
исполнуваат било кој од следниве услови (попусти): 

 Годишен промет од минимум 90.000 денари направен со основната или дополнителните картички во 
трговската мрежа во земјата или странство (се вклучува и интернет прометот) 

 Корисник на станбен или кредит со обезбедување од Стопанска банка 
 Корисник на кредитна картичка со залог на депозит (за конкретната картичка) 

2. 395 денари е членарината за клиентите приматели на пензија во СБ кои се корисници на сервисот за 
електронска (е-маил) достава на месечните прегледи за картичката.  

3. 595 денари е членарината за клиентите приматели на пензија во СБ кои месечните прегледи за картичката 
ги добиваат по пошта. 

4. 695 денари за клиентите со или без плата во СБ ако се корисници на сервисот за електронска (е-маил) 
достава на месечните прегледи за картичката 
895 денари за клиентите со или без плата во СБ ако месечниот преглед  за картичката го добиваат по пошта. 

Доколку клиентот во текот на последните 12 месеци доцнел повеќе од 45 дена во отплатата на месечните 
минимални обврски нема право на погоре наведените попусти и Банката ќе го наплати целиот износ од  1500 денари 
годишна членарина.  

Провизија за 
подигнуавње на 
готовина од 
банкомати и 
шалтери 

Подигање на готовина од шалтери и банкомати (АТМ-и) на 
Стопанска банка АД - Скопје 

Подигање готовина од АТМ-и и шалтери на 
други банки во земјата и странство 

Од шалтери на СБ Од банкомати (АТМ-и) на СБ 

100 денари + 3% од износот на трансакцијата 
 

5% (но не помалку од 100 денари) 
 

 
100 денари + 2% од износот 

на трансакцијата 

 
Начин на отплата 

За сите кои платата/пензијата ја земаат преку Стопанска Банка или имаат  тековна сметка во Стопанска Банка: 
1. Можност за воспоставување на траен налог од тековната сметка за безгрижна отплата 
2. Можност за плаќање преку Банкоматите или е-банкинт сервисот на Стопанска Банка. 

 

Минимален износ 
за плаќање 

3% од искористениот износ на сите доспеани трансакции направени со картичката + пресметаната камата 
 

КУПУВАЊЕ НА 
РАТИ БЕЗ КАМАТА 

 Можност за купување на РАТИ БЕЗ КАМАТА кај повеќе од 1.000 реномирани продажни места 
 Повеќе од 1.000 реномирани  трговци кои во договор со Стопанска Банка овозможуваат продажба на РАТИ 

БЕЗ КАМАТА: Нептун, Техномаркет, АМЦ, ПЕКО, Студио Модерна, СЕТ Компјутери, СИМПО и многу други 
 Купување на 2,3,4,5,6,10,12,18,24 и 36 рати зависно од договорот со трговецот 
 Минималниот износ на трансакција за купување на РАТИ БЕЗ КАМАТА е 2.000 денари  
 Минимален износ на рата е 55 денари 
 Вкупниот износ на трансакцијата на рати потребно е да биде во рамките на расположливиот кредитен 

лимит на кредитната картичка, а ратите достасуваат како фиксни износи за плаќање, без камата, секој 
месец во зависност од избраниот број на рати и се вклучуваат во минималниот износ на плаќање со 5% од 
достасаната рата. 

Важи само кај Трговци кои склучиле  посебен договор со Стопанска Банка за продажба на рати без камата 

Кредитни 
критериуми 

 Физички лица, Државјани на Република Македонија 
 Возраст од 20 до 67 години на денот на поднесувањето на барањето за кредитна картичка 
 Минимални месечни примања од 8.100 денари 

Потребни 
документи 

За клиенти кои платата ја примаат преку 
Стопанска Банка 

За клиенти кои платата ја примаат преку  
друга банка 

1. Пополнето барање за Visa Star кредитна 
картичка 

2. Фотокопија од важечка лична карта 
3. Отпечатен извод од сметката (на која се прима 

платата) за последните 3 месеци 
 

1. Пополнето барање за Visa Star кредитна картичка 
2. Фотокопија од важечка лична карта 
3. Потврда за редовно вработување, заверена и потпишана 

од овластените лица кај работодавецот (не постара од 30 
дена), а по потреба и други документи за доказ за висина 
на месечни примања. 

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. 

 

Дата: 01.07.2019 


