Револвинг принцип и начин на користење на
СМАРТ кредитот преку кредитна картичка
СМАРТ кредитот е револвинг потрошувачки кредит во денари за физички лица со вклучено
осигурување во случај на спреченост за отплата, кој ќе може да се користи повеќекратно преку
картичка на банкомати на Банката, или со вршење на безготовински пренос на средствата од
кредитниот лимит на сопствена трансакциска сметка на Корисникот во Банката преку некој од
достапните канали, Интернет банка или мБанка.
Револвинг принципот всушност значи повеќекратно користење на одобрениот кредитен лимит
при континуирано враќање на одреден процент од долгот кон Банката на месечно ниво, односно ова
е принцип согласно кои функционираат генерално кредитните картички кои нудат минимален
процент на месечна обврска (рата). Поедноставено, станува збор за плаќање на рати при што
ратата не е фикна, туку е изразена како процент од искористениот лимит на месечно ниво.
Износот на месечниот минимум за плаќање што сте должни да и го платите на Банката на месечно
ниво изнесува 3% од искористениот кредитен лимит (со вклучена пресметана камата,
членарина и други трошоци предвидени со доставената Тарифа на надоместоци) на крајот од
месецот.
Износот на минималната месечна обврска Банката ќе го повлекува автоматски со Траен налог од
Вашата трансакциска сметка на 15-ти во месецот за направените трансакции и пресметани
трошоци за претходниот месец, а доколку истиот е неработен ден тогаш до последниот работен ден
пред 15-ти во месецот, согласно подигнатиот извод.
Со уплатување на 3% од вкупниот долг сте ја подмириле месечната обврска која Ви достасува кон
Банката, но сепак Ви останува да го должите преостанатиот искористен кредитен лимит
(недостасан долг) од СМАРТ кредитот.
Со уплатите на сметката на СМАРТ кредитот, се отплаќа ДЕЛ од долгот (минимален месечен износ
кој мора да се уплати е 3% од искористениот лимит), при што автоматски се зголемува
расположливото салдо на СМАРТ кредитот за износот на уплатите кој повторно ќе биде достапен за
користење. Долгот е наплатен кога средствата ќе бидат евидентирани на сметката на СМАРТ
кредитот.
Дополнително ќе имате и можност, по свој избор, во рокот предвиден за плаќање (до 15ти или
пред 15ти доколку 15ти е неработен ден во тековниот месец), за трансакции направени во
претходниот месец, да уплатите поголем износ од износот одреден од Банката како
минимален за плаќање (износот наведен на месечниот извод) или да го уплатите целиот износ на
искористен лимит (достасан и недостасан) преку услугите Интернет банка и мБанка на
Комерцијална банка. Доколку го уплатите целиот износ до висината на одобрениот кредитен лимит
за кој сте известен преку месечниот извод, се подмирува соодветниот долг од преостанатиот
искористен кредитен лимит (недостасан долг).
СМАРТ кредитот можете да го користите до висина на расположивото салдо (сопствените
средства и средствата од одобрениот кредитен лимит во МКД). Доколку го надминете кредитниот

лимит при користење на СМАРТ кредитот, се обврзувате покрај достасаниот износ од 3%, да го
надоместите во целост и износот за кој кредитниот лимит е надминат.
Имате обврска најмалку еднаш месечно да подигнете извод на шалтерите на Банката и/или во
електронска форма (преку услугите интернет Банка и мБанка) преку кој ќе бидете известени за сите
трансакции и трошоци како и за минималната месечна обврска која ќе треба да ја покриете во
месецот.

