Кредит за школување со ЕУР клаузула

Намена

плаќање на трошоци за школување

Износ на
кредитот

од 200 до 5.000 ЕУР (во денарска противвредност)

Рок на отплата од 12 до 60 месеци


5,5% годишна,променлива (Едномесечен ЕУРИБОР + 5,5%, но не помалку
од 5,5%)*
*Стапката на едномесечниот ЕУРИБОР ќе биде објавена на секој 31.12. и на
Номинална
секој 30.06. на веб-страницата на Банката и истата ќе се применува за тековните
каматна стапка
шест месеци (до крајот на полугодието) ТУКА. Доколку стапката има негативна
вредност, во пресметката на номиналната каматна стапка истата ќе се зема со
вредност 0,00
Годишна стапка 5,89% годишна (врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот,
на вкупни
износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во
трошоци (СВТ) пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка)
Предвремена
Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
отплата
 Кредитобарател може да биде кредитоспособно физичко лице во редовен
работен однос или пензионер кој ја прима пензијата на трансакциска
сметка во Банката
 Кредитот за школување може да го користи кредитобарателот или било
кој член од неговото потесно семејство
 месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања
Критериуми
на кредитобарателот
 при доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитобарателот не
треба да надминува 70 години
 без жиранти
 во кредитот може да се вклучат уште двајца кредитобаратели кои не мора
да се во роднинска врска, но мора да се кредитоспособни.
 максималниот рок на искористување на кредитот е 60 дена од денот на
одобрување
 средствата од кредитот за средно образование, редовни студии и
образование во регистрирани образовни центри се пренесуваат на
трансакциска сметка на среднообразовната, високообразовната
институција или образовниот центар
Исплата
 средствата од кредитот за специјалистички и постдипломски студии се
пренесуваат на сметка на кредитобарателот
 за плаќање трошоци за странство средствата се пренесуваат на сметка на
корисникот на кредит, при што Банката врши продажба на странски
ефективни пари во валута на која гласи фактурата во висина на денарска
противредност на кредитот и го спроведува плаќањето во странство
 1.000,00 денари еднократно, надмомест за одобрување и администрирање
на кредит
 300,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот
Трошоци за
 трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од
кредитот
денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во
отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот)
 трошоци за меница
Начин на
 месечни ануитети
отплата
 достасување на ануитет - на секој 16 во месецот
Обезбедување



административна забрана од плата



сопствена меница и менична изјава






барање за кредит
копии од валидни лични карти за сите учесници во кредитот
извод од матична книга на родени/венчани како доказ за сродство
за вработени во приватни фирми прифатливи за Банката, образец ПП53
(Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месеци и солвентност на
жиро-сметка од банката во која се депоненти (за депоненти на
Комерцијална банка не е потребна солвентност)
за пензионери – талон од последната пензија
за средно или високо образование – фактура или друг документ во кој е
наведена висината на потребните средства
за постдипломски или специјалистички студии – доказ за извршен упис

Потребна
документација




Пример за кредит за школување (1500 еур)
Износ на кредитот
Рок на отплата
Месечна рата
Дата на користење на кредитот
Каматна стапка
Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)
Пресметана камата (за цело времетраење на кредитот, во
услови на редовна отплата на кредитот)
Интеркаларна камата
Надомест за одобрување и администрирање на кредитот
Надомест за аплицирање и обработка на кредитот
Трошоци за меница
Вкупни трошоци за кредитот
Вкупен износ што го плаќа корисникот на кредит

92.300,00 денари ( 1500 ЕУР)
5 години
1.763,00 денари
1 во тековниот месец
5,5%
6,35%
13.481,00 денари
209,00 денари
1.000,00 денари
300,00 денари
200,00 денари
14.890,00 денари
107.190,00 денари

Пример за кредит за школување ( 3000 ЕУР)
Износ на кредитот
Рок на отплата
Месечна рата
Дата на користење на кредитот
Каматна стапка
Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)
Пресметана камата (за цело времетраење на кредитот, во
услови на редовна отплата на кредитот)
Интеркаларна камата
Надомест за одобрување и администрирање на кредитот
Надомест за аплицирање и обработка на кредитот
Трошоци за меница
Вкупни трошоци за кредитот
Вкупен износ што го плаќа корисникот на кредит

184.500,00 денари ( 1500 ЕУР)
5 години
3.524,00 денари
1 во тековниот месец
5,5%
6,04%
26.935,00 денари
416,00 денари
1.000,00 денари
300,00 денари
400,00 денари
28.751,00 денари
213.251,00 денари

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ) се вкупните трошоци на кредитот изразени како годишен процент од вкупниот износ на
кредитот. Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се
вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.
Вкупни трошоци на кредитот се сите трошоци, вклучувајќи камати, провизии, даноци и било кои други надоместоци во врска со
договорот за кредит коишто корисникот на кредит треба да ги плати при одобрувањето и редовна отплата на кредитот и коишто и се
познати на Банката, освен нотарските трошоци.
Вкупен износ што го плаќа корисникот на кредит претставува збир на вкупниот износ на кредитот и вкупните трошоци на кредитот.

