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Параметри 

Тип на производ ИНВЕСТИЦИСКИ КРЕДИТ 

Намена 

 Инвестирање во недвижен имот  

 Набавка на нова опрема и транспортно средство  

 Набавка на нов автомобил и комерцијални возила  

 Набавка на употребена опрема/транспортно средство 

 Набавка на употребен автомобил и комерцијално возило 

 Рефинансирање инвестиционен кредит/и во други банки 

Валута МКД/ЕУР 

Износ До ЕУР 500,000 

Времетраење 

 До 10 години за инвестирање во недвижен имот и рефинансирање 

 До 8 години за набавка на НОВА опрема, транспортно средство, автомобил и 

комерцијално возило 

 До 5 години за набавка на УПОТРЕБЕНА опрема, транспортно средство, автомобил и 

комерцијално возило 

Грејс период 
 До 1 година  

 Нема за рефинансирање 

Начин на отплата 
          АНУИТЕТИ месечни/квартални  
          РAТИ месечни  

Период на ревидирање 
 Ревидирање годишно 

 

Обезбедување 

 

 Недвижен имот и/или опрема/транспортното возило - предмет на купување или 
готовинско покритие 

 

 Депозит или гаранција од првокласна банка 
 

Провизија за 
аплицирање 

 MKD 1,000 еднократно (однапред) 

Провизија за 
управување 

 0.5% - 1.5% еднократно  

 2% еднократно (само за купување на нов автомобил и комерцијално возило) 

 0.25% - 0.5 % еднократно (само за готовинско покритие) 

 Нема во случај на рефинансирање 

Провизија за проценка 
МКД 5.000 (само за првата проценка) 
НЕМА ( во случај кога новото средство кое се купува се дава како обезбедување) 

Провизија за 
предвремена отплата 

3% од предвремено отплатениот износ во случај на рефинансирање 

Кредитни критериуми  

Кредитни критериуми 

1. Минимум официјален годишен приход ЕУР 15.000 

2. Минимум години на работење-правно лице со минимум во 3та година на работење 
(минимум работење 25 месеци) 

3. Профитабилна компанија – да нема загуба во претходните 2 години 
4. Квалификуван како СББ клиент 

 
 
Овие критериуми ќе бидат проверени од страна на Советникот за мали бизниси . 
Неисполнувањето на било кој од овие критериуми ќе предизвика прекин на понатамошна 
анализа и одбивање на барањето.  
 

Потребна 
документација за 
аплицирање 

- Барање потпишано од директорот на компанијата или овластено лице од компанијата со 
печат 

- Документ за регистрација од Централниот регистар не постар од 3месеци 
- Изјава за поврзаност на клиентот со Банката (службен весник 31/08) 
- (Про)фактура за купување на нова кола/комерцијално возило/опрема 
- (Про)фактура/Договор за купување на употребено транспортно средство/опрема 
- Купопродажен договор за купување на недвижен имот 
- Трошоци на инвестицијата за изградба/доградба/реновирање на постојани средства и 

инвестициони проекти 
- Доказ за учество, доколку е потребно 
- Доказ за долгот за рефинансирање  
- Официјални финансиски извештаи за последните 3 години (ако компанијата е активна 

само две години, тогаш се потребни само финансиските извештаи од последните 2 години) 
- Периодични финансиски извештаи 
- Важечки имотен лист / сообраќајна дозвоја / фактура (за проценка), (не е потребно за 

купување на нова подвижен имот, доколку се користи како обезбедување) 
 
За готовинско покритие 

- Доказ за готовинското покритие  


