
 

 

Параметри 

Тип на производ АВТО кредит  “УЧЕСТВО НА 3 РАТИ, БЕЗ КАМАТА” за правни лица 

Намена Купување нови автомобили/комерцијални возила од авто дилер Автомобиле СК  и  Автонова 

Валута МКД/ЕУР 

Износ Неограничен 

Времетраење 
 84  месеци 

 12 месеци за ДДВ (за правни лица кои имаат право на поврат на ДДВ) 

Начин на отплата 
 месечни рати 

 учеството може да биде платено во првите 3 рати, при што нема да се пресметува  камата   
 дo  н-месеци, н = 1, 2, 3,.....12 за ДДВ 

Износ на учество,  
(на 3 рати без камата) 

 Мин. 10% за комерцијално возило, со вредност помала или  еднаква  на ЕУР 16.000  

 Мин. 20% за комерцијално возило, со вредност поголема од  ЕУР 16.000  

Пресметка на износот на 
учество (кој може да биде 
платен во првите 3 рати без 
камата) 

 Клиентот  има право на поврат на ДДВ 
        = (вредноста на возилото без ДДВ) х (% од учеството) 

 Клиентот  нема право на поврат на ДДВ 
       = (вредноста на возилото со ДДВ) х (% од учеството) 

Обезбедување 
Залог на возилото кое се купува и каско осигурителна полиса во корист на СБ 
Меница во вредност од 500денари 

Исплата  На жиро сметка на авто дилерот Автомобиле СК  или  Автонова 

Услови на ценовна политика 

Каматна стапка               
(годишна, променлива) 

МКД  10,50%    

ЕУР      7,50%      

Трошоци за аплицирање МКД 1.000 еднократно (однапред) 

Провизија за управување 2%  еднократно (однапред) 

Трошоци за проценка Нема 

Провизија за предвремена 
отплата 

2% од предвремено отплатениот износ  

Продажни  канали Филијали на СБ 

Кредитни критериуми  

За компанијата  Профитабилна компанија  

Потребна документација 

Потребна документација за 
аплицирање 

 Барање потпишано од  управителот  на компанијата 
 Документ за регистрација од Централниот регистар не постар од 6 месеци 

 Листа на овластени потписници заверена кај нотар 

 Официјални финансиски извештаи за последните 3 години  

 Периодични финансиски извештаи 

 (Про)фактура за возилото што се купува со назнака од автодилерот за програмата за учество 
на три рати без камата 

Потребна документација по 
одобрување 

 Документ за регистрација од Централниот регистар не постар од 15 дена 

 Каско осигурување во корист на Банката 

 Оригинална потврда дека фирмата не е под стечај 
 Оригинална потврда дека против фирмата нема започнато ликвидациона постапка 

 Изјава за ( не)поврзаност на клиентот со Банката 

 Одлука/Изјава за задолжување со авто кредит,засновање на заложно право и издавање на 
меници и овластување на лице за потпишување на договорот, мениците и нотарските акти  

 Менична изјава потпишана од директорот и Меница 

 



 

 

 
 

Вредност на возилото со ДДВ (ЕУР) 10,000.0 € 10,000.0 € 16,500.0 € 16,500.0 € 615,000 ден. 615,000 ден. 1,014,750 ден. 1,014,750 ден.

Право на повраток на ДДВ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ

Вредност на возилото без ДДВ 8,474.57 € 13,983.06 € 521,186 ден. 859,958 ден.

Период на отплата (месеци) 84 84 84 84 84 84 84 84

Каматна стапка 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50%

Износ на кредитот (без учество) 7,627.1 € 9,000.0 € 11,186.4 € 13,200.0 € 469,068 ден. 553,500 ден. 687,966 ден. 811,800 ден.

Мин. вкупно сопствено учество за три месеци                       (на 

кое не се пресметува камата)
847.5 € 1,000.0 € 2,796.6 € 3,300.0 € 52,119 ден. 61,500 ден. 85,996 ден. 202,950 ден.

Месечно сопствено учество                                             282.5 € 333.3 € 934.5 € 1,100.0 € 17,373 ден. 20,500 ден. 28,665 ден. 67,650 ден.

Износ на прва отплата без учество (рата+камата) 138.5 € 163.4 € 203.9 € 239.6 € 9,688 ден. 11,432 ден. 14,210 ден. 16,768 ден.

Износ на последна отплата без учество (рата+камата) 91.4 € 107.8 € 134.3 € 158.1 € 5,633 ден. 6,647 ден. 8,262 ден. 9,749 ден.

Просечна месечна отплата (без учество) 114.9 € 135.6 € 168.6 € 198.9 € 7,661 ден. 9,039 ден. 11,236 ден. 13,258 ден.

Вкупна камата за клиентот 2,026.0 € 2,390.6 € 2,971.4 € 3,506.3 € 174,435 ден. 205,833 ден. 255,837 ден. 301,888 ден.

Износот на каматата е апроксимативен, се смета дека секој месец има 30дена. Од практичен аспект, во пресметките е земен Курс ЕУР 1 = МКД 61.35


