Табели за најрепрезентативните станбени кредити

I. Станбени кредити во денари со фиксна, варијабилна и со фиксна и варијабилна каматна стапка
1а. Станбен кредит во денари со фиксна каматна стапка (за клиенти кои примаат плата/пензија на сметка во банката)
1

2

Вид на станбен кредит

Најголем износ на кредитот

3

4

Најдолг рок на
кредитот

Максимална возраст на
клиентот при
аплицирање/достасување на
кредитот

5

6

7

9

8

10

11

12

13

14

Останати трошоци за кредитот

Вид на обезбедување

Надоместок за
предвремена отплата

Можност за грејс период

промотивни услови за
кредит (важност од-до)

Надоместоци/провизии за кредитот
Максимален прифатлив однос месечна
рата/редовни месечни приходи

Минимално
учество во %

Минимален сооднос на
обезбедување/кредит

Минимални примања на клиентот/ите

Минимално
учество во %

Минимален сооднос на
обезбедување/кредит

Висина на каматна стапка

Вид на провизии/
надоместоци

Износ на
провизија/надоместок

9

10= 8+9

11

Каматна маргина (од-до)

Висина на варијабилна
каматна стапка

Период на усогласување кон
промените во референтната
каматна стапка

Период на усогласување кон
промените во референтната
каматна стапка

11

Висина на каматна стапка

Вид на провизии/
надоместоци

Износ на
провизија/надоместок

станбен кредит
станбен кредит преку одредени
градежни инвеститори

Проект купи куќа-купи
Најголем износ на кредитот

Најдолг рок на кредитот

Максимална возраст на
Вид на субвенција
клиентот при
од државата
аплицирање/достасување на
кредитот

Надоместоци/провизии за кредитот
Останати трошоци за
кредитот

Вид на обезбедување

Надоместок за
предвремена отплата

1б. Станбен кредит во денари со фиксна каматна стапка (за останати клиенти)
Иста структура како 1а.

2а. Станбен кредит во денари со варијабилна каматна стапка (за клиенти кои примаат плата/пензија на сметка во банката)
1
Вид на станбен кредит

2

3

4

5

6

7

8

Најголем износ на кредитот

Најдолг рок на
кредитот

Максимална возраст на
клиентот при
аплицирање/достасување на
кредитот

Максимален прифатлив однос месечна
рата/редовни месечни приходи

Минимално
учество во %

Минимален сооднос на
обезбедување/кредит

Вид и висина на избрана референтна
каматна стапка/индекс

Минимални примања на клиентот/ите

Минимално
учество во %

Минимален сооднос на
обезбедување/кредит

Вид и висина на избрана референтна
каматна стапка/индекс

Каматна маргина (од-до)

Висина на варијабилна
каматна стапка

станбен кредит
станбен кредит преку одредени
градежни инвеститори

12

13

14

15

16

17

Останати трошоци за кредитот

Вид на обезбедување

Надоместок за
предвремена отплата

Можност за грејс период

промотивни услови за
кредит (важност од-до)

Останати трошоци за кредитот

Вид на обезбедување

Надоместок за
предвремена отплата

Можност за грејс период

Надоместоци/провизии за кредитот
Вид на провизии/
надоместоци

Износ на
провизија/надоместок

Проект купи куќа-купи стан
Најголем износ на кредитот

Најдолг рок на кредитот

Максимална возраст на
Вид на субвенција
клиентот при
од државата
аплицирање/достасување на
кредитот

Надоместоци/провизии за кредитот
Вид на провизии/
надоместоци

Износ на
провизија/надоместок

2б. Станбен кредит во денари со варијабилна каматна стапка (за останати клиенти)
Иста структура како 2а.

3а. Станбен кредит во денари со фиксна и варијабилна каматна стапка (за клиенти кои примаат плата/пензија на сметка во банката)
1
Вид на станбен кредит

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Најголем износ на кредитот

Најдолг рок на
кредитот

Максимална возраст на
клиентот при
аплицирање/достасување на
кредитот

Максимален прифатлив однос месечна
рата/редовни месечни приходи

Минимално
учество во %

Минимален сооднос на
обезбедување/кредит

Висина на договорна фиксна каматна
стапка

Период на примена на
фиксна каматна стапка

Вид и висина на
референтна каматна
стапка/индекс

Период на примена на
фиксна каматна стапка

Вид и висина на
референтна каматна
стапка/индекс

станбен кредит
станбен кредит преку одредени
градежни инвеститори

12 = (10+11)

Каматна маргина (од -до)

13

14

Висина на варијабилна каматна стапка

Период на примена на Период на усогласување кон
варијабилната
промените во референтната
каматна стапка
каматна стапка/индекс

Висина на варијабилна каматна
стапка/индекс

Период на примена на Период на усогласување кон
варијабилната
промените во референтната
каматна стапка
каматна стапка/индекс

15

16

17

18

19

20

Остнати трошоци

Вид на обезбедување

Надоместок за
предвремена
отплата

Можност за грејс
период

промотивни услови за
кредит (важност од-до)

Вид на обезбедување

Надоместок за
предвремена
отплата

Можност за грејс
период

17

18

19

20

Вид на обезбедување

Надоместок за
предвремена
отплата

Можност за грејс
период

промотивни услови за
кредит (важност од-до)

Надоместоци/провизии за кредитот
Вид на провизии/
надоместоци

Износ на
провизија/надоместок

Проект купи куќа-купи стан
Најголем износ на кредитот

Најдолг рок на кредитот

Максимална возраст на
Вид на субвенција
клиентот при
од државата
аплицирање/достасување на
кредитот

Минимални примањ на клиентот/ите

Минимално
учество во %

Минимален сооднос на
обезбедување/кредит

Висина на договорна фиксна каматна
стапка

8

Каматна маргина (од-до)

Надоместоци/провизии за кредитот
Вид на провизии/
надоместоци

Износ на
провизија/надоместок

Остнати трошоци

3б. Станбен кредит во денари со фиксна и варијабилна каматна стапка (за останати клиенти)
Иста структура како 3а.

II. Станбени кредити во денари со девизна клаузула со фиксна, варијабилна и со фиксна и варијабилна каматна стапка
1а. Станбен кредит во денари со девизна клаузула со фиксна каматна стапка (за клиенти кои примаат плата/пензија на сметка во банката)
1
Вид на станбен кредит

2

3

4

5

6

7

Најголем износ на кредитот

Најдолг рок на
кредитот

Максимална возраст на
клиентот при
аплицирање/достасување на
кредитот

Максимален прифатлив однос месечна
рата/редовни месечни приходи

Минимално
учество во %

Минимален сооднос на
обезбедување/кредит

станбен кредит
станбен кредит преку одредени
градежни инвеститори
Понуда: купи куќа - купи стан

9

10

11

12

13

14

Вид на обезбедување

Надоместок за
предвремена отплата

Можност за грејс
период

промотивни услови за кредит
(важност од-до)

13

14

15

16

17

Останати трошоци

Вид на обезбедување

Надоместок за
предвремена отплата

Можност за грејс период

промотивни услови за
кредит (важност од-до)

13

14

Надоместоци/провизии за кредитот
Вид (валута) и висина на каматна стапка

Вид на
провизии/надоместоци

Износ на
провизија/надоместок

Остнати трошоци

8

9

10 = (8+9)

11

1б. Станбен кредит во денари со девизна клаузула со фиксна каматна стапка (за останати клиенти)
Иста структура како 1а.

2а. Станбен кредит во денари со девизна клаузула со варијабилна каматна стапка (за клиенти кои примаат плата/пензија на сметка во банката)
1
Вид на станбен кредит

2
Најголем износ на кредитот

3

4

Најдолг рок на
кредитот

Максимална возраст на
клиентот при
аплицирање/достасување на
кредитот

5
Максимален прифатлив однос месечна
рата/редовни месечни приходи

6

7

Минимално
учество во %

Минимален сооднос на
обезбедување/кредит

12
Надоместоци/провизии за кредитот

Вид (валута) и висина на избрана
референтна каматна стапка/индекс

Каматна маргина (од-до)

Висина на варијабилна
каматна стапка

Период на усогласување кон
промените во референтната
каматна стапка

11

12 = (10+11)

Каматна маргина (од-до)

Висина на варијабилна каматна
стапка/индекс

Вид на провизии/
надоместоци

Износ на
провизија/надоместок

станбен кредит
станбен кредит преку одредени
градежни инвеститори
Понуда: купи куќа - купи стан

2б. Станбен кредит во денари со девизна клаузула со варијабилна каматна стапка (за останати клиенти)
Иста структура како 2а.

3а. Станбен кредит во денари со девизна клаузула со фиксна и варијабилна каматна стапка (за клиенти кои примаат плата/пензија на сметка во банката)
1
Вид на станбен кредит

станбен кредит
станбен кредит преку одредени
градежни инвеститори
Понуда: купи куќа - купи стан

2

3

Најголем износ на кредитот

Најдолг рок на
кредитот

банката нема определено максимален износ,
износот на кредитот зависи од кредитната
способност на клиентот, од вредноста на
обезбедувањето,и слично.

240 месеци

4

Максимална возраст на
клиентот при
аплицирање/достасување на
кредитот

5

6

7

8

9

10

Максимален прифатлив однос месечна
рата/редовни месечни приходи

Минимално
учество во %

Минимален сооднос на
обезбедување/кредит

Висина на договорна фиксна каматна
стапка

Период на примена на
фиксна каматна стапка

Вид и висина на
референтна каматна
стапка/индекс

1. За клиенти со плата над 120.000 мкд,
максимаална оптовареност за кредит е 70% од
приходите
2. За клиенти со плата над 60.000 мкд,
максимаална оптовареност за кредит е 60% од
Корисникот на кредит до
приходите
целосна отплата на кредитот 3. За клиенти со плата над 30.000 мкд,
не смее да има повеќе од 70 максимаална оптовареност за кредит е 50% од
години
приходите

1) 3,25% фиксна каматна стапка за
период од 10години ( за приматели на
плата во ПроКредит Банка со приходи
поголеми од 30.000 ден; инвестиција во
стан/ куќа со потврда/пасош за енергетска
ефикасност)
2) 3,35% ( за приматели на плата во
ПроКредит Банка со приходи поголеми од
80% 30.000 ден)
120месеци

20%

Еурибор (мин 0)

4%

4% + 6мес Еурибор не помалку од 4%

Период на примена на Период на усогласување кон
варијабилната
промените во референтната
каматна стапка
каматна стапка/индекс

121месеци до
240месеци

Полугодишно

15

Надоместоци/провизии за кредитот
Вид на провизии/
надоместоци

Износ на
провизија/надоместок

1) Трошок за проценка
2) Трошок за
1) 3000мкд
апликација
2) 850мкд

16
Остнати трошоци

нотарски трошоци
трошок за осигурување на
недвижен имот
Хипотека

3б. Станбен кредит во денари со девизна клаузула со фиксна и варијабилна каматна стапка (за останати клиенти)
Иста структура како 3а.

III. Станбени кредити во девизи со фиксна, варијабилна и со фиксна и варијабилна каматна стапка
1а. Станбен кредит во девизи со фиксна каматна стапка (за клиенти кои примаат плата/пензија на сметка во банката)
1
Вид на станбен кредит

2

3

Најголем износ на кредитот

Најдолг рок на
кредитот

станбен кредит
станбен кредит преку одредени
градежни инвеститори
Понуда: купи куќа - купи стан

4

Максимална возраст на
клиентот при
аплицирање/достасување на
кредитот

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Максимален прифатлив однос месечна
рата/редовни месечни приходи

Минимално
учество во %

Минимален сооднос на
обезбедување/кредит

Вид (валута) и висина на каматна стапка

Вид на провизии/
надоместоци

Износ на
провизија/надоместок

Останати трошоци

Вид на обезбедување

Надоместок за
предвремена отплата

Можност за грејс
период

промотивни услови за кредит
(важност од-до)

9

10 = (8+9)

11

13

14

15

16

17

Каматна маргина (од -до)

Висина на варијабилна
каматна стапка

Период на усогласување кон
промените во референтната
каматна стапка

Остнати трошоци

Вид на обезбедување

Надоместок за
предвремена отплата

Можност за грејс период

промотивни услови за
кредит (важност од-до)

Надоместоци/провизии за кредитот

1б. Станбен кредит во девизи со фиксна каматна стапка (за останати клиенти)
Иста структура како 1а.

2а. Станбен кредит во девизи со варијабилна каматна стапка (за клиенти кои примаат плата/пензија на сметка во банката)
1
Вид на станбен кредит

2

3

4

5

6

7

8

Најголем износ на кредитот

Најдолг рок на
кредитот

Максимална возраст на
клиентот при
аплицирање/достасување на
кредитот

Максимален прифатлив однос месечна
рата/редовни месечни приходи

Минимално
учество во %

Минимален сооднос на
обезбедување/кредит

Вид (валута) и висина на избрана
референтна каматна стапка/индекс

12
Надоместоци/провизии за кредитот

До 4% по
одлуката на
банката

не

/

Вид на станбен кредит

Најголем износ на кредитот

Најдолг рок на
кредитот

станбен кредит
станбен кредит преку одредени
градежни инвеститори
Понуда: купи куќа - купи стан

Максимална возраст на
клиентот при
аплицирање/достасување на
кредитот

Максимален прифатлив однос месечна
рата/редовни месечни приходи

Минимално
учество во %

Минимален сооднос на
обезбедување/кредит

Вид (валута) и висина на избрана
референтна каматна стапка/индекс

Каматна маргина (од -до)

Висина на варијабилна
каматна стапка

Период на усогласување кон
промените во референтната
каматна стапка

11

Вид на провизии/
надоместоци

Износ на
провизија/надоместок

Остнати трошоци

Вид на обезбедување

13

14

Надоместок за
предвремена отплата

Можност за грејс период

промотивни услови за
кредит (важност од-до)

2б. Станбен кредит во девизи со варијабилна каматна стапка (за останати клиенти)
Иста структура како 2а.

3а. Станбен кредит во девизи со фиксна и варијабилна каматна стапка (за клиентикои примаат плата/пензија на сметка во банката)
1
Вид на станбен кредит
станбен кредит
станбен кредит преку одредени
градежни инвеститори
Понуда: купи куќа - купи стан

2

3

Најголем износ на кредитот

Најдолг рок на
кредитот

4

Максимална возраст на
клиентот при
аплицирање/достасување на
кредитот

5

6

7

8

9

10

Максимален прифатлив однос месечна
рата/редовни месечни приходи

Минимално
учество во %

Минимален сооднос на
обезбедување/кредит

Висина на договорна фиксна каматна
стапка

Период на примена на
фиксна каматна стапка

Вид (валута) и висина на
референтна каматна
стапка/индекс

3б. Станбен кредит во девизи со фиксна и варијабилна каматна стапка (за останати клиенти)
Иста структура како 3а.

Каматните стапки се однесуваат на највисокиот можен износ на соодветниот кредит, односно на најдолгата можна рочност на кредитот, по одделни банки.
Референтната каматна стапка служи како основа за промените кај варијабилната каматна стапка.

Каматна маргина (од-до)

12 = (10+11)
Висина на варијабилна каматна стапка

Период на примена на Период на усогласување кон
варијабилната
промените во референтната
каматна стапка
каматна стапка/индекс

15

Надоместоци/провизии за кредитот
Вид на провизии/
надоместоци

Износ на
провизија/надоместок

16

17

18

19

20

Остнати трошоци

Вид на обезбедување

Надоместок за
предвремена
отплата

Можност за грејс
период

промотивни услови за
кредит (важност од-до)

