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ОПШТИ УСЛОВИ – Hipocredit Физички лица 

Назив на услугата 
Hipocredit – наменски или ненаменски денарски кредит обезбеден со засновање заложно право 

(хипотека) над недвижен имот.  

Корисници 

Корисници на кредитот може да бидат државјани на Република Северна Македонија со постојано место 

на живеење во Република Северна Македонија, со навршени 20 години на денот на аплицирање и 70 

години на денот на целосна отплата на кредитот: 

 Кредитоспособни лица во редовен работен однос 

 Пензионери приматели на пензија, со уредна кредитна историја. 

Во кредитот може да се вклучат 1 (еден) до 2 (двајца) кредитоспособни ко-кредитобаратели за кои важат 

истите услови како за кредитобарателот. 

Износ на кредит  од 120.000 (стодваесетилјади) денари до 4.000.000 (четиримиллиони)  денари  

Рок на отплата   од 6 (шест) месеци до 180 (стоосумдесет) месеци    
 

Начин на отплата 

 Отплатата на кредитот се врши во месечни ануитети, согласно амортизациониот план за отплата на 
кредитот. 

 Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот. 

Каматна стапка   5,49 % годишна променлива каматна стапка 

Oстанати 
надоместоци, 
провизии 
 

 Еднократен надомест за одобрување на кредитот во висина од 5% - 8%  од износот на одобрениот 
кредит (кредитот се исплаќа намален за износот на име надомест за одобрување на кредитот). 

 Месечен надомест за администрирање на кредитот во висина од 0,6% - 1% од износот на одобрениот 
кредит. 

 Предвремена делумна отплата / целосна отплата на кредитот – без провизија. 

Трошоци на товар 
на 
кредитобарателот/ 
корисникот на 
кредитот 

 Трошоци за процена на вредноста на недвижниот имот кој се заложува во согласност со тарифата на 
овластен проценител.  

 Нотарски трошоци во согласност со нотарската тарифа. 

 Трошоци за упис на заложно право врз недвижниот имот во корист на  Финансиското Друштво 
согласно тарифата на соодветната јавна книга. 

 Трошоци за полиса за осигурување на заложениот недвижен имот од основни ризици во согласност 
со тарифа на осигурителната компанија. 
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                                                              ОПШТИ УСЛОВИ 

 
СВТ 

 Индикативна пресметка: СВТ 21,77% за кредит во износ од 600.000,00 МКД, со рок на отплата од 5 
години, годишна каматна стапка од 5,49%, еднократен надомест за одобрување на кредит од 5% од 
износот на кредитот и надомест за администрирање од 0,6% месечно од износот на кредитот. 
Месечна рата 15.057,00 МКД. 

Висината на СВТ е променлива, во зависност од рочноста, трошоците на кредитот, како и номиналната 

каматна стапка. 

Законска казнена 
камата и други 
надоместоци при 
доцнење со 
плаќање на 
обврските по 
договорот за 
кредит 

 На сите достасани, а неплатени обврски по основ на кредит, сметано од денот на достасувањето па 
сѐ до денот на конечна наплата, Финансиското Друштво пресметува и наплатува камата во висина на 
законска казнена камата согласно важечките законски прописи во Република Северна Македонија , 
која е променлива, и се определува за секое полугодие и тоа во висина на каматната стапка од 
основниот инструмент од операциите на отворен пазар на Народната банка на Република Северна 
Македонија (референтна стапка), што важела на последниот ден од полугодието што му претходело 
на тековното полугодие, зголемена  за осум процентни поени во договорите во кои барем едното 
лице не е трговец. 

 Трошок за опомена по електронска пошта или СМС од 299,00 МКД, а за писмена опомена од 599,00 
МКД. 

Обезбедување  

 Залог на недвижен имот (стан, куќа, деловен простор) со сооднос помеѓу вредноста на изложеноста и 
обезбедувањето (до 70% од вредноста на недвижниот имот и во зависност од 
атрактивноста/категоријата на објектот) 

 Меница и менична изјава за кредитобарателот и ко-кредитобарателите 

 Полиса за осигурување на заложениот недвижен имот винкулирана во полза на Финансиското 
Друштво и обновувана за целото времетраење на кредитот 

Финансиското Друштво го задржува правото да побара дополнителни инструменти за обезбедување на 

наплата на кредитот. 

Потребни 
документи 

Основна документација која Кредитобарателот ја доставува до Финансиското Друштво: 

 Пополнета апликација за кредит 

 Kопија од важечка лична карта / пасош за кредитобарателот и/или ко-кредитобарателот 

 Имотен лист за недвижниот имот што се нуди како обезбедување 

Во текот на постапката за обработка на апликацијата за кредит, Финансиското Друштво го задржува 

правото да побара и дополнителна документација. 
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