
 

 

СББ КРЕДИТНА РАМКА ЗА НЕОБЕЗБЕДЕНИ КРЕДИТИ 
 

 
 

Во СББ кредитната рамка за необезбедени кредити може да бидат вклучени следните СББ 

производи: 
 

 СББ Кредит за обртен капитал 

 СББ Необезбедено Дозволено пречекорување на трансакциска сметка 

 СББ Необезбедена кредитна линија 

 

 

Секое барање за нов необезбеден  кредитен пласман (трајни обртни средства/дозволено 

пречекорување ) во рамките на одобрената Кредитната рамка за необезбедени кредити ќе биде 
предмет на одобрување на соодветниот Кредитниот одбор, а одобрувањата ќе бидат направени 

според карактеристиките на постоечките производи  и соодветните критериуми за одобрување, но 

клиентот ќе нема потреба повторно да воспоставува нотарски акт. 
 

 

Провизија за одобрениот лимит на кредитната рамка нема, но за секој поединечен  производ 
вклучен во кредитната рамка ќе треба да се плати соодветна провизија согласно  неговите 

карактеристики.  
 

 СББ КРЕДИТНА РАМКА ЗА НЕОБЕЗБЕДЕНИ КРЕДИТИ 

СББ производи вклучени 

во кредитната рамка 

 СББ Кредити за обртен капитал 

 СББ Необезбедено Дозволено пречекорување на трансакциска сметка 

 СББ Необезбедена кредитна линија 

 

Валута повеќевалутна (МКД/ЕУР) 

Максимален износ До  ЕУР 20,000 

Времетраење  До 10 години 

Обезбедување 

 Меница/и, гарантирани од сопственикот/ците, за секоја година, со 

Нотарски акт 

 Обезбедувањето е валидно за целиот период за кој што е одобрена 

кредитната рамка 

Период на ревидирање 
 Годишно ревидирање 

 Ревидирањето ќе се врши на ниво на производ/клиент  

Провизија за 

управување  

НЕМА за кредитната рамка (само за секој пооделен прозвод одобрен во рамките 

на кредитната рамка, определени во карактеристиките за секој пооделен 

производ) 



 

 

Друго 
За секој производ во рамките на кредитната рамка ќе се применат тековните 

карактеристики и критеируми на одобрување. 

 
 
 

 

Со СББ кредитна рамка, клиентот ќе ги има следните предности: 

 
а) САМО ЕДНАШ ЌЕ СЕ ВОСПОСТАВИ НОТАРСКИ АКТ ( по одобрување на кредитна рамка) 

и ќе важи за целиот рок на важење  на кредитната рамка (максимум 10години) 

 
б) РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ НА НЕОБЕЗБЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТАТ  во 

рамките на кредитната рамка во секое време согласно потребите на клиентот и времетраењето на 

кредитната рамка (максимум 10години ) 
 

в) ПОНИСКИ ТРОШОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ, бидејќи клиентот еднократно ќе ги плати трошоците за 

нотарски акт  

 
г) ПОЕДНОСТАВНА ПОСТАПКА за одобрување на нов кредит- во рамките на одобрениот лимит 

на кредитнитна рамка 

 
д) ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ОДНОСИ СО КЛИЕНТИТЕ, преку можноста за 

користење на голем број на производи под 1(еден)  нотарскиот акт за времетрање на кредитната 

рамка (максимум 10 години) 

 

 


