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ЗА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
Комерцијална банка АД Скопје е банка со
традиција и е клучниот партнер на компаниите
и столбот на доверба кај граѓаните во земјава.
Одговорноста, транспарентноста, ефикасноста,
иновативноста, силната домашна и меѓународна
репутација се вредностите кои Комерцијална
банка ја прават традиционално прв избор на
клиентите.
Комерцијална банка АД Скопје нуди широк
спектар на банкарски услуги, почнувајќи од
прибирање депозити, одобрување кредити на
правни и на физички лица, издавање банкарски
картички, услуги во домашниот и во
меѓународниот платен промет, електронско и
мобилно банкарство, па сè до активности како
посредување во купопродажба на девизи,
хартии од вредност, форфетирање и друго.

Со широката мрежа на експозитури и филијали,
распространета на територијата на целата земја,
Комерцијална банка на граѓаните и на
компаниите им нуди широк спектар на
традиционални и дигитални банкарски
производи и услуги со цел да одговори на сѐ
што е важно за нивните лични и корпоративни
финансии. Во функција на извршување брзи и
ефикасни меѓународни услуги за своите
клиенти, Банката има воспоставено
кореспондентски односи со 485 банки во 71 земјa
во светот.
Во фокусот на Банката се и општествените
вредности. Преку континуирана финансиска
поддршка на општеството, културата и спортот,
Комерцијална банка прави подобар свет и
поздрава и почиста средина за живеење за сите.

„ПРЕКУ ОТВОРЕНА КОМУНИКАЦИЈА СО КЛИЕНТИТЕ И ПОЧИТУВАЊЕ НА НИВНАТА
ИНДИВИДУАЛНОСТ ИМ ОБЕЗБЕДУВАМЕ СИГУРНА И КВАЛИТЕТНА УСЛУГА. РАБОТИМЕ
ВО ДУХОТ НА ПАРТНЕРСТВО, НЕ САМО ПОМЕЃУ НАС, ТУКУ И СО НАШИТЕ КЛИЕНТИ,
АКЦИОНЕРИ И СО ПОШИРОКАТА ЗАЕДНИЦА.“

ФАКТИ И БРОЈКИ

(заклучно со 31.12.2021)

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА Е СТОЖЕР НА МАКЕДОНСКИОТ ФИНАНСИСКИ СЕКТОР

# број на филијали и експозитури

62
# број на АТМ / банкомати

ПОВАЖНИ ДАТУМИ
• 1955 - основана е Банката под името Комунална банка на град Скопје
• 1990 - Банката се трансформираше во прво акционерско друштво во земјата и го доби името
Комерцијална банка а.д. Скопје
• 1995 - првата меѓународна кредитна картичка во Македонија EuroCard - MasterCard® ја издаде
Комерцијална банка
• 2003 - Акциите на Банката почнаа да котираат на официјалниот пазар на Македонската берза АД Скопје

167
# број на вработени

985

ВОДЕЧКА ПОЗИЦИЈА НА ПАЗАРОТ
• Големината на активата (2.410,2 милиони евра)
• Бројот на корпоративни клиенти (27.555)
• Вкупни депозити (2.126,9 милиони евра)

СОВРЕМЕНА СТРУКТУРА НА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ
• 98,77% од издадените акции се приватна сопственост (2,4% странска, заклучно со 31.12.2021),
а 1,23% се во сопственост на јавниот сектор
• Диверзифицирана сопственичка структура. Еден поединечен акционер поседува 14,99% од акциите
(Адора Инженеринг ДООЕЛ Скопје)

Вкупни приходи во 2021 година

87,4

милиони евра

Нето добивка во 2021 година

37,4

милион евра

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА
2022 „Најдобра банка во Северна Македонија за 2022 година“ - прогласена од магазинот Global
Finance по 11-ти пат

2022 Меѓународна награда „Quality Choice“, доделена од швајцарската организација European Society
for Quality Research (ESQR) за исклучителен успех во стратегиите за управување со квалитет

2022 „Most active issuing bank in North Macedonia in 2021“, признание за најактивна банка во

меѓународната трговија, доделено од Европската банка за обнова и развој по 18-ти пат

2021 „Bank of the year 2021“, Банка на годината во Република Северна Македонија, прогласена по
деветти пат од угледниот финансиски магазин The Banker

2021 Најтргувана компанија во 25 години берзанска историја и Кристално sвоно за најтранспарентно

котирано акционерско друштво во повеќе наврати, признанија од Македонската берза на хартии
од вредност

2020 „Distinguished Crisis Leadership in 2020“, признание за Истакнато кризно лидерство доделено од

магазинот Global Finance, кој 10 пати досега ја прогласи Комерцијална за најдобра банка во земјава

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА Е БРЕНД ПОВРЗАН СО КВАЛИТЕТ, ИНОВАЦИЈА И ДОВЕРБА, КОЈ НА КЛИЕНТИТЕ ИМ НУДИ ШИРОК СПЕКТАР НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ.

ПЛАТЕН ПРОМЕТ
• Денарски сметки
• Девизни сметки

ШТЕДЕЊЕ
• Денарско и девизно штедење по видување
• Стандардно орочено штедење
• Рентно орочено штедење
• Стимулативно штедење
• Детско штедење „Верверичка“

КРЕДИТИРАЊЕ
• Потрошувачки кредити
• Станбени кредити
• Кредити за енергетска ефикасност
• Денарски кредити за правни субјекти
• Девизни кредити за правни субјекти
• Поддршка за правни субјекти преку кредитни линии

КАРТИЧКИ
• Дебитни картички
• Кредитни картички
• Премиум картички
• СМАРТ кредит преку кредитна картичка
• Подарок картички

Е-БАНКА
• Интернет банка
• Мобилна апликација мБанка и мБанкаКо
• Мобилна апликација KomPay
• E-commerce
• SMS банкарство

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
• Берзанско посредување
• Купопродажба на државни записи и обврзници
• Инвестициско банкарство
• Старателски работи над хартии од вредност

УПРАВЕН ОДБОР

Хари Костов

Илија Илоски

Д-р Маја Стевкова Штериева

Билјана Максимовска Поповиќ

Д-р Никола
Џамбазовски

Главен извршен директор

Главен оперативен директор

Главен финансов директор

Претседател на Управниот
одбор

Член на Управниот одбор

Член на Управниот одбор

Главен директор за
корпоративно банкарство

Главен директор за
продажба и развој

Член на Управниот одбор

Член на Управниот одбор

НОВОСТИ / СООПШТЕНИЈА ЗА ЈАВНОСТ
15.06.2022 - Известување за нови членови во Управниот одбор на Комерцијална банка
17.05.2022 - Комерцијална банка наградена од ЕБОР за „Most Active Issuing Bank in 2021 in North Macedonia“
12.05.2022 - Комерцијална банка и ЕБРД со нова кредитна линија: 2 милиони евра за поттикнување на малите
бизниси
03.05.2022 - Станбен кредит од Комерцијална банка со најниски каматни стапки и најдолг рок на отплата до
40 години
18.04.2022 - Отворена целосно модернизираната и дигитализирана експозитура на Комерцијална банка во
Буњаковец
15.04.2022 - Потрошувачкиот кредит на Комерцијална банка со најповолни услови и повторно со рок на
отплата до 120 месеци
13.04.2022 - Меѓународна награда „Quality Choice 2022“ за квалитетот во понудата на Комерцијална банка
30.03.2022 - Нова престижна меѓународна награда - Комерцијална банка прогласена за „Најдобра банка во
Северна Македонија за 2022“ од магазинот Global Finance
16.03.2022 - Комерцијална банка прва се усогласи со Кодексот за корпоративно управување на котираните
друштва на Македонската берза
14.03.2022 - Веб сајтот kb.mk на Комерцијална банка е избран за „Сајт на 2021 година“

КОНТАКТ ПОДАТОЦИ

facebook.com/komercijalnabankaad/

facebook.com/messages/t/102570567811875

instagram.com/komercijalnabanka/

Спасијка Ефтимоска
Координатор за односи со јавност
Самостојна дирекција за маркетинг

linkedin.com/company/komercijalna-banka-ad/about/

Телефон: (02) 3 168 433
Мобилен: 070 401 160
e-mail: Spasijka.Eftimoska@kb.mk;
mediumi@kb.mk

youtube.com/c/KomercijalnabankaADSkopjeKBMK

