СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ
Скопје, 26 јуни 2015

ОХРИДСКА БАНКА ГО ПРОДОЛЖУВА ПРОМОТИВНИОТ ПЕРИОД ЗА КРЕДИТИ
Охридска банка го продолжува промотивниот период со намалени каматни стапки за
кредити за физички лица до 1. август 2015 година. Уникатната понуда на кредити
ПЛУС осигурување им овозможува на клиентите комбинација на најповолни услови
со дополнителна заштита.
Охридска банка, групација Сосиете женерал одобрува кредити со кредитно животно
осигурување, со намалени каматни стапки и без административни трошоци:




Станбен кредит – каматна стапка од 4,55% фиксна за првите 5 години;
Кеш експрес кредит – каматна стапка од 5,75% фиксна за првата година за
кредити до 900.000 денари, или 15.000 евра;
Компакт кредит за рефинансирање – каматна стапка од 6,35% фиксна за
првата година.

Основниот пакет на осигурување со 0,44% осигурителна премија, со која се покрива
ризикот од смрт како резултат на несреќа, е исто така достапен за сите апликанти за
станбен кредит.
Охридска банка исто така овозможува осигурување на пречекорување на сметка за
ниска осигурителна премија до 23 денари месечно, нудејќи бројни предности за клиентите:
поголема сигурност, брзо и лесно аплицирање и едноставен начин на плаќање
директно од трансакциската сметка на клиентот.
За подетални информации во врска со промотивната понуда и новите осигурителни
пакети, клиентите можат да ги посетат експозитурите на Банката и веб-страницата
www.ohridskabanka.mk/plus.
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*СВТ за првата година изнесува од 6,81%, а за останатиот период од 9,55%, пресметано на 26.6.2015 година за
кеш кредит со кредитно животно осигурување со највисок износ од 900.000 МКД и најдолг рок на отплата од 96
месеци. Месечната рата за првата година изнесува 12.096 МКД, а за останатиот период 13.129 МКД. Вкупниот
износ што го плаќа потрошувачот изнесува 1.247.982 МКД. Каматната стапка е фиксна за првата година и
изнесува од 5,75%. Во останатиот период е променлива, по одлука на Банката, а моментално изнесува од 8,30%.
СВТ за првата година изнесува од 7,45%, а за останатиот период од 9,55%, пресметано на 26.6.2015 година за
компакт кредит со кредитно животно осигурување со највисок износ од 900.000 МКД и најдолг рок на отплата од
96 месеци. Месечната рата за првата година изнесува 12.365 МКД, а за останатиот период 13.161 МКД. Вкупниот
износ што го плаќа потрошувачот изнесува 1.253.973 МКД. Каматната стапка е фиксна за првата година и
изнесува од 6,35%. Во останатиот период е променлива, по одлука на Банката, а моментално изнесува од 8,30%.
Трошоци: зa меница 500 МКД, за апликација 200 МКД, за одржување трансакциска сметка 20 МКД месечно.
Каматните стапки се различни за различни клиентски групи. За повеќе информации, обратете се до
експозитурите на Охридска банка. Информациите во врска со покриените ризици за кредитно животно
осигурување се содржани во Општите услови на Мастер полиса 0001. Условите се валидни од 14.4.2015 до
01.8.2015 г.
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