
 

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

Краток опис на 
производот 

Меѓународна премиум кредитна картичка наменета за клиенти со повисока потрошувачка моќ и повисок 
општествен статус кој преку престижната Visa Gold кредитна картичка станува препознатлив при секое 
купување било каде во светот. 
Затоа што заслужувате повеќе – добивате повеќе. 
Со Visa Gold кредитната картичка уживајте во слободата  на која сте навикнати, а светот ќе го препознае 
Вашиот премиум статус и ќе ви биде подостапен од кога и да е. 
Меѓународна Visa Gold кредитна картичка, со најширока прифатеност на продажни места и банкомати насекаде 
во светот. 
Visa Gold картичките што ги издава Стопанска банка се единствени премиум картички во Р. Македонија кои го 
имаат 3D Secure сертификатот за безбедно купување со картичките на интернет. 
 

 

Компаративни 
предности 

1. Премиум картичка наменета за клиенти со повисока потрошувачка моќ и општествен статус 
2. Најдолг грејс период – до 50 дена  за трансакциите направени во трговската мрежа 
3. Најголем кредитен лимит (минимум 60.000 а максимум 600.000 денари) 
4. Можност за плаќање на РАТИ БЕЗ КАМАТА кај повеќе од 1.000 продажни места 
5. Можност за Баланс Трансфер (пренос на долг од картички во други банки со 0% каматна стапка) 
6. Минимална месечна отплата од само 5% од вкупниот долг 
7. Брза и едноставна процедура на аплицирање во било која филијала на Стопанска банка 
8. Бројни поволности во светот обезбедени од платежната асоцијација VISA, специјално за корисниците на VISA 

GOLD кредитните картички, објавени на веб страната:   www.visasoutheasteurope.com 

КЕШ БЕК 
ПРОГРАМ 

1% КЕШ БЕК за сите трансакции во трговската мрежа. Минималниот износ на кеш бек на месечно ниво е 100 денари, 
односно минимален месечен промет за Банката изврши исплата на кеш бек е 10.000 денари во месецот, направени 
било каде во трговската мрежа (кеш трансакциите не влегуваат во пресметката). 
Секој месец, на месечниот преглед, Стопанска банка ќе ги информира клиентите за износот на уплатениот КЕШ БЕК. 

ДОНАТОРСКА 
ПРОГРАМА 

За секоја трансакција направена во трговската мрежа, Стопанска банка ќе одвои 5 или 10 денари наменети за подршка 
на одредена донаторска акција, дефинирана на годишно ниво во комуникација со клиентите, и тоа: 
5 денари – за секоја трансакција на износ до 5.000 денари а 10 денари – за секоја трансакција на износ поголем од 
5.000 денари. Почнувајќи од Мај 2016, во рамките на месечниот преглед, Банката ќе ги информира клиентите за 
исносот на донацијата, реализиран со нивното користење на Visa Gold кредитните картички. 

Валута МКД (денарски кредитен лимит) 

Кредитен лимит Минимум 60.000 а максимум 600.000 денари (но не повеќе од 5 месечни плати) 

Рок на важност 2 години при првичното издавање по што картичката се обновува на секои 3 години 

Каматни стапки 
Годишни 

променливи 

6.9% промотивна каматна стапка за сите апликации во текот на 2017 година 
10.13% - за клиенти кои платата ја примаат или ќе почнат да ја примаат во Стопанска банка 
11.25% - за клиенти кои платата ја примаат преку друга банка 
Каматата се пресметува само за искористенот износ 
0% камата на трансакциите на РАТИ БЕЗ КАМАТА (до доспевањето на ратите за плаќање) 

 
Годишно членство 

Без годишна чланарина за првата година на користење 
Без годишна чланарина за дополнителните кредитни картички 
Трајно ослободување од годишна чланарина за СБ Ексклузив клиентите 
Клиентите кои се редовни во отплатата (во последните 12 месеци немаат доцнење во отплатата на обврските подолго 
од 45 дена) се квалификуваат за некој од следниве попусти во годишната чланарина: 
1. 0 денари, односно целосно ослободување од годишна чланарина 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. 300 денари е чланарината за клиентите приматели на пензија во СБ кои се корисници на сервисот за електронска 
(е-маил) достава на месечните прегледи за картичката. 

3. 450 денари е чланарината за клиентите приматели на пензија во СБ кои месечните прегледи за картичката ги 
добиваат по пошта. 

4. 650 денари за клиентите со или без плата во СБ ако се корисници на сервисот за електронска (е-маил) достава 
на месечните прегледи за картичката 

5. 790 денари за клиентите со или без плата во СБ ако месечниот преглед  за картичката го добиваат по пошта. 
Полн износ на годишна чланарина во износ од 1500 денари се наплаќа само од клиентите кои во текот на 
последните 12 месеци доцнеле подолго од 45 дена во отплатата на месечните минимални обврски за отплата. 

Провизија за 
подигнување на 

готовина 

Подигање на готовина од 
шалтери на Стопанска банка 

Подигање на готовина од 
банкомати на Стопанска банка 

Подигнување на готовина од банкомати и шалтери 
на други банки во земјата и странство 

5% од износот 
(но минимум 100 ден.) 

2% од подигнатиот износ 100 денари + 3% од подигнатиот износ 

Начин на 
отплата/плаќање 

5% минимален износ за плаќање. Рокот за плаќање е 20 дена со прилагодлив месечен циклус на отплата. 
Можност за подмирување на месечната отплата преку траен налог или i-bank електронските банкарски услуги за 
плаќање преку e-banking, m-banking, плаќање преку телефонско банкарство или преку АТМ Трансфери на банкомат. 

Општи услови за 
аплицирање 

- Минимални примања од 40.000 денари месечно или 480.000 денари годишно 
- Возраст од 20 до 67 години 
- Физички лица, државјани на Република Македонија 

Потребни 
документи 

За клиенти кои платата ја примаат преку СБ За клиенти кои платата ја примаат преку друга банка 

1. Пополнето барање за Visa Gold картичка 
2. Фотокопија од важечка лична карта 
3. Отпечатен извод од трансакциската сметка 

(од приливите на плата) за последните 3 
месеци 

 

1. Пополнето барање за Visa Gold кредитна картичка 
2. Фотокопија од важечка лична карта 
Потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од 
овластените лица кај работодавецот (не постара од 30 дена), а 
за лица вработени во приватни фирми и образец ПП53 
(Декларација за прием од УЈП) за последниот месец. 

Начин на 
аплицирање 

- Во било која филијала на Стопанска банка 
- 24/7 преку Контакт Центарот на Стопанска банка на телефонот 15110 каде во секое време може да се добијат 

детални информации за производот 
- Преку веб страната на Стопанска банка: 


