ТАРИФНИК
на Финансиското друштво КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје
(во сила од 20.01.2021 година)
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Дополнителни услуги и надоместоци
Издавање на потврда за активен кредит и износ на долг по
образец на ФД Кредисимо
Издавање на потврда за затворен кредит по образец на ФД
Кредисимо
Издавање на потврда за износ на долг за предвремено
враќање на кредит по образец на ФД Кредисимо
Издавање на потврда за статус за активен(ни) договор(и) по
образец на ФД Кредисимо (со детална информација за
висина на рата на главнина, камата и други парични обврски
кои произлегуваат од договорот за кредит) – без заверка /
со заверка
Издавање на документ, кој не е вклучен во Тарифата, по
образец и барање на клиентот (по одобрување на
содржината од ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје)
Рачно книжење на ратите од вработен на ФД Кредисимо, при
плаќање во банка или во пошта, во случај ако клиентот
неправилно го пополнил својот матичен број и бројот на
договор(и) во цел на дознака
Известување за добиена уплата со SMS:
Испраќање на документ по барање на клиентот по курир до
адреса на клиентот со нормална пратка
Испраќање на документ по барање на клиентот по курир до
адреса на клиентот со експресна пратка
Посета од кредитен консултант или вработен на ФД
КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје по барање на клиентот на
договорено место со цел консултација, предавање на
информација, документи или други материјали
Предоговарање на условите за користење на кредитот
Испраќање на документ по барање на клиентот по
електронска пошта
Издавање на заверена копија од документи по барање на
клиентот
Испраќање на документ за клиентот по барање на клиентот
до друга институција по одобрување од ФД КРЕДИСИМО
ДООЕЛ Скопје
Експресно издавање и праќање на документ или вршење на
услуга опишана во Тарифникот:
во рамките на 4 работни часа од пристигнување на
плаќањето
во рамките на 8 работни часа од пристигнување на
плаќањето
во рамките на 12 работни часа од пристигнување на
плаќањето
Административен надоместок за СМС известување (14ти ден
во доцнење)
Административен надоместок за СМС известување (24ти ден
во доцнење)
Административен надоместок за СМС известување (34ти ден
во доцнење)

Висина на надоместокот во
денари
700 ден
500 ден.
700 ден.

800 ден./ 1000 ден.

1.150 ден.

150 ден.
0 ден.
300 ден.
600 ден.
600 ден.
15 % од износот на кредитот,
мин. 3.000 ден.
50 ден.
300 ден.
900 ден.
3 x стандардна тарифа
2 x стандардна тарифа
1.5 x стандардна тарифа
300 ден.
300 ден.
300 ден.

19
20
21
22
23

Административен надоместок за писмено известување (15ти
до 30ти ден во доцнење)
Административен надоместок за писмено известување (30ти
до 60ти ден во доцнење)
Административен надоместок за писмено известување (60ти
до 90ти ден во доцнење)
Административен надоместок за писмено известување (над
90ти ден во доцнење)
Надоместок за одложување на месечна рата (еднаш во
месецот, и само еднаш за секоја месечна рата)

1.000 ден.
1.800 ден.
2.800 ден.
4.200 ден.
1.000 ден.

24. Дополнителна доброволна услуга - „Навреме” претставува дополнителна услуга и истата не е
задолжителна за кредитобарателот на ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје и не претставува задолжителен
предуслов за склучување на договорот на кредит и/или одобрување на кредитот.
Услугата „Навреме“ се состои од:
(i) обезбедување на услуга за:
§

§
§

Експресна обработка на барање за кредит - Разгледување на барањето за кредит во рок од 1
(еден) до 24 (дваесет и четири) часа сметано од приемот на барањето, во кој рок Кредисимо го
известува Кредитобарателот дали неговото барање е одобрено или одбиено, под услов
Кредитобарателот да ги обезбедил и доставил сите потребни податоци за разгледување и
одлучување по барањето;
Експресна исплата на одобрениот кредит - Исплата на одобрениот кредит во рок од 30 минути
сметано од потпишувањето на Договорот за кредит
Повластена услуга - Експресно издавање и праќање на документи до Кредитокорисникот, кои
се наведени во Тарифникот на ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје, со приоритет од останатите
клиенти на ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје, со исклучок на оние кои ја побарале истата услуга.

(ii) обезбедување пакет бесплатни дополнителни услуги, кој ги вклучува сите останати дополнителни
услуги од Тарифникот наведени во точка 5, 6, 10, 11, како и услугите почнувајќи од точка 15 (во делот на
експресно вршење на услуги) заклучно со точка 23, а кои се состојат од:
§

§

§
§
§

Издавање на потврди и документи од страна на Кредисимо кои не се наведени во Тарифникот
– Издавање на потврди и документи по барање на Корисникот, а кои не се наведни во
Тарифникот на Кредисимо, и достава на истите до Корисникот без дополнителни трошоци;
Експресно обезбедување на услуги од Кредисимо кои се наведени во Тарифникот –Експресно
обезбедување на сите останати услуги наведени во Тарифникот (покрај издавањето на
документи) по барање на Корисникот, вклучувајќи и приоритетно извршување на проверки во
врска со отплата на кредитот, рефинансирање на истиот, како и секоја друга слична
комуникација пред сите други клиенти на Кредисимо, со исклучок на клиентите кои ја користат
оваа иста дополнителна услуга;
Провизија за повторно договарање и презакажување на кредитот - Повторно договарање на
условите за отплата на ратите или друга промена во условите за отплата на кредитот;
Известување за доцнење – известување на Корисникот од страна на Кредисимо за доцнење со
исплатата на кредитот преку СМС, телефонско јавување и/или писмено известување; и
Одложување на месечна рата – можност за одложување на месечната рата еднаш во месецот,
и само еднаш за секоја месечна рата.

Временски период на
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Висина на месечниот
надоместок изразен како
процент од одобрениот
износ
28.45%
9.05%
8.78%
8.38%
8.19%
8.16%
8.13%
8.10%
8.07%
8.04%
8.00%
7.87%
7.84%
7.84%
7.41%
6.99%
6.64%
6.11%
5.81%
5.51%
5.22%
4.97%
4.72%

Овој Тарифник е изменет, дополнет и влегува во сила од 20.01.2021 година.

