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ТАРИФА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Сет на банкарски услуги Месечна провизија

У
с
л

у
ги

Одржување на МКД/ ЕУР трансакциски сметки

300 ден.

Една дебитна МКД/ ЕУР картичка

Е-банкарство/ М-банкарство

СМС Известување

Неограничени и бесплатни денарски плаќања во земјата преку е-банкарство

3 бесплатни повлекувања на готовина на туѓи банкомати во земјата

Ценовник на поединечни услуги надвор од пакетот – Сет на банкарски услуги

Тренди пакети за млади* Месечна провизија

П
а
ке

ти Тренди сметка (Трансакциска сметка во една валута и дебитна картичка) 0 ден.

Тренди сметка плус (Трансакциски сметки во две валути, дебитна картичка, 

електронско/ мобилно банкарство, СМС известувања и FlexSave)
120 ден.

* Тренди пакетите се наменети за млади лица-студенти на возраст од 18 до 25 години и истите вклучуваат само некредитни услуги

FlexSave
Flex Save 

ProKid
Орочен депозит преку е-банкарство, со месечна исплата на камата

Д
е
п
о
зи

ти Камата по видување 12 месеци 18 месеци 24 месеци 36 месеци

МКД 0.8% 1% 0.9% 1.2% 2% 1.5%

ЕУР 0.4% 0.5% 0.4% 0.6% 1% 0.8%

• Минимален износ за орочен депозит е 5.000 еур/ 300.000 ден. а исплата на камата може да се врши месечно

• Камата по видување при предвремено разорочување е 0.01%

Од 01.06.2019 банката прави прилагодување на променливите каматни стапки за постоечки депозити согласно следниов ценовник

Кредити Валута
Максимал

ен рок
Годишна каматна стапка

К
р
е
д

и
ти

Номинална камата СВТ

Станбен кредит ЕУР 20 години
3.5% фиксна за првите 10 

години, потоа 4,5% + 6м. 

EURIBOR

3.61%

Станбен кредит 
• за приматели на плата во 

ПроКредит Банка со приходи 

поголеми од 30.000 ден

ЕУР 20 години
3.35% фиксна за првите 10 

години, потоа 4% + 6м. 

EURIBOR

3.45%

Еко Станбен кредит 
• за приматели на плата во 

ПроКредит Банка со приходи 

поголеми од 30.000 ден и 

• инвестиција во стан/ куќа со 

потврда за енергетска ефикасност

ЕУР 20 години
3.25% фиксна за првите 10 

години, потоа 4 + 6м. 

EURIBOR

3.35%

Кредит за инвестиции

ЕУР

5 години

6%, фиксна за првите 2 

години, потоа 6%+ 6м. 

EURIBOR
6.72%

6,77%

6%, фиксна за првите 2 

години, потоа 4,5%+ 
месечната каматна стапка на 

благајнички записи на НБРСМ

МКД

Дозволено пречекорување

(Флекс фонд)
МКД 1 година 7.5% /

Кредитна картичка
(Стандардна/ Револвинг)

МКД 2 години 9%* /

*Стандардната кредитна картичка има бескаматен период до 45 дена.

Прочитајте повеќе за дополнителни провизии поврзани со кредити тука

01.07.2022

https://www.pcb.mk/content/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82%2013.05.2022.pdf
https://www.procreditbank-direct.com/docs/21/depoziti.pdf
https://www.pcb.mk/content/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8 %D0%B7%D0%B0 %D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8 01.07.2022.pdf
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Провизии поврзани со картички
Провизии

Дебитни картички

Провизии

Кредитни картички
(Стандард/ Револвинг)

К
а
р
ти

ч
ки

Годишна членарина 0 ден. 1.500 ден.

Исплата на ПроКредит банкомат БЕЗ ПРОВИЗИЈА 2% + 4 еур

Исплата на банкомати на други банки во 

земјата

3 повлекувања во 

месецот БЕЗ 

ПРОВИЗИЈА, секое 

следно 100 ден.

2% + 4 еур

Исплата на банкомати на други банки во 

странство
2% +2 еур 2% + 4 еур

Плаќања на ПОС терминали и интернет 

продажни места во земјата
0 ден. 0 ден.

Плаќања на ПОС терминали и интернет 

продажни места во странство
0.5% 0.5%

Ресет на ПИН 200 ден. 200 ден.

Издавање на дополнителна дебитна 

картичка
500 ден. годишно 500 ден. годишно

Трајно блокирање на картичка со објава во 

стоп листа
0 ден. 0 ден.

Промена на ПИН на банкомат 0 ден. 0 ден.

ProCash исплати на ПКБ банкомати во БиХ,

Албанија и Косово
1 еур 2% + 4 еур

Money Send домашен трансфер/ 

меѓународен прилив
20 ден./ 6 еур 20 ден./ 6 еур

Платен промет во земјата
Провизија за

Е-банкарство

Провизија во 

експозитура

Т
р
а
н
с
а
кц

и
и Интерни и КИБС плаќања БЕЗ ПРОВИЗИЈА 60 ден.

МИПС итни плаќања 80 ден. 300 ден.

Откажување на КИБС налог

(до статус Конечно Реализиран)
100 ден. /

Платен промет во странство Провизија Провизија

Т
р
а
н
с
а
кц

и
и

ПРИЛИВИ
преку

ProCredit Germany

преку друга 

коресподентна банка

ProPay приливи 0 еур -

Приливи преку други банки 0 еур
10 еур/ усд/ цхф

9 гбп

ДОЗНАКИ Е-банкарство во експозитура

ProPay (до 15.00 ч) ben/sha/our 2.5 еур/усд
0.15% или мин.

5 еур/усд

Редовни дознаки

(до 13.00 ч)
ben/ sha/our

12 еур/усд/цхф, 10 гбп

29 еур/усд/ цхф, 25 гбп

0.30% или мин.24

еур/усд/ цхф, 20 гбп

0,45% или мин.49 еур/ 

усд/ цхф, 42 гбп

Прочитајте повеќе за осанати провизии

01.07.2022

https://www.pcb.mk/content/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8%2013.05.2022.pdf

