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Предмет: ЕКСКЛУЗИВНА ПОНУДА НА КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА  
Синдикалната Организацуја на МЕПСО 
 
Почитувани, 
 
 Ценејќи го реномето на Вашата институција и водени од потребите на Вашето членство, 
креиравме ексклузивна понуда од неколку извонредно конкурентни продукти со најниски 
каматни стапки  
 
Во прегледот подолу, погледнете го краткиот осврт на нашата ПРОМОТИВНА ПОНУДА 
                                                                 

ХИПОТЕКАРЕН 

КРЕДИТ 

 4,40%-4.90% променлива каматна стапка за првите три години (во 

зависност од намената)  

 6,20% променлива каматна стапка после третата година, за сите 

погоренаведени опции, определена согласно политиката на Банката  

 Износи до 100.000 Еур 
БЕЗ ПРОВИЗИЈА  за обработка на кредит 

БЕЗ ТРОШОЦИ за проценка 
БЕЗ ТРОШОЦИ за нотар- само во случај на рефинансирање на изложености во друга 
банка, ќе бидат на терет на банката  
 

СТАНБЕН 
КРЕДИТ 

 2,90% променлива каматна стапка за првите три години,  

 5,90% за сите погоренаведени кредити,  променлива каматна стапка 

после третата година, определена согласно политиката на Банката  

 Износи до 200.000 Еур 
        БЕЗ ПРОВИЗИЈА за обработка на кредитот  
        БЕЗ ТРОШОЦИ за проценка 
        БЕЗ ТРОШОЦИ за нотар- само во случај на рефинансирање на изложености во друга    
банка, ќе бидат на терет на банката  
 

Кредитен Пакет 

ДОВЕРБА 

 Фиксна каматна стапка од 5.00% до 5,6%за првата годинa за сите 
приматели на плата (или што ќе потпишат изјава за префрлање плата)  

 7.5% променлива каматна стапка по истекот на првата или првите две 
години соодветно 
 

 Максимален износ на кредит до 1.200.000 МКД 
 Без жиранти, за кредити со износ до 600,000 МКД 
 Без жиранти за кредити со износ до 1.100 000 МКД и рок до 95 

месеци, со солемнизација на договорот за кредит 

 
  
 За подетални информации може да не контактирате на тел:  
 02/3060-149 
 071/398-113  
 Со почит, 
 

  
Експозитура Лептокарија  

 

Централна Kооперативна Банка АД Скопје 
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