
 
ФД ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје  врз основа на Уредбата со законска сила за примена на 
Законот за финансиските друштва за време на вонредна состојба (Службен весник на 
Република Северна Македонија бр.90 од 04.04.2020 година), на 09.04.2020 ја објавува 
следната:  

  
 

ЈАВНА ПОНУДА 
За промена на договорните услови за кредитни производи на 

ФД ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје 
 
  
Понудата се однесува на сите клиенти на ФД ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје кои се 
корисници на кредити по договорите за кредити  кои се склучени и исплатени заклучно 
со 31 Март 2020 година. 
 
Деталните информации за Понудата:  
 

1. Одложување на 70% од обврските за месечни ануитети за април, мај и јуни 2020 
(Грејс период за 70% од обврските за месечни ануитети за април, мај и јуни 2020) 

- Во периодот од 1 април до 30 јуни 2020 година, корисниците на кредити по 
договорите за кредити кои се склучени заклучно со 31 март 2020 година може да ги 
плаќаат обврските за месечен ануитет за месеците април, мај и јуни 2020, намалени за 
70% од редовниот износ на месечниот ануитет утврден во Договорот за кредит; 
 
- Обврските по основ на помалку платените ануитети во периодот од 1 април до 30 
јуни 2020 година, се одложуваат согласно одложениот рок за плаќање или рамномерно се 
распоредуваат во месечните ануитети кои ќе доспеат по 30 јуни 2020 година. 

2. Нов Амортизационен план за отплата 

- ФД ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје ќе изготви нов амортизационен план за  отплата 
на кредитот со намален износ на ануитети за 70% за период од 01.04.2020 до 30.06.2020 
и за отплатата на обврските по основ на помалку платените ануитети (30% од месечните 
ануитети за aприл, мај и jуни 2020). 

3. Продолжување на рокот на отплата 

- Периодот на отплата на кредитот се продолжува за период од 90 дена сметано од 30 Јуни 
2020 година; 

4. Пресметка на камати, надоместоци и провизии 

- За периодот од 01.04.2020 до 30.06.2020 година ФД ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје 
нема да пресметува дополнителни надоместоци, трошоци, провизии и/или казнени 
камати.  
- За времетраење на периодот на одложена наплата, ќе се пресметува договорна 
камата по каматна стапка предвидена во Договорот за кредит. Наплатата на договорната 
камата од периодот на одложена наплата ќе започне по ставање на кредитот во редовна 
отплата. 
 
5. Останати договорни одредби 
 
- Сите останати договорни одредби од постоечкиот договор за кредит, кои не се 
опфатени во оваа понуда, остануваат во важност за цело времетраење на Договорот. 



 
6. Правно дејство на Понудата 
 
- Понудата ќе се смета дека е прифатена доколку во рок од 10 десет дена од објавата 
на оваа Понуда, односно најдоцна заклучно со 19.04.2020, корисниците на кредитите не 
ја одбијат истата со поднесување на посебно барање/известување до ФД ТИГО ФАЈНАНС 
ДООЕЛ Скопје.  
- Сите услови од оваа Понуда стануваат договорни одредби кои се составен дел на 
склучените Договори за кредити. Променетите услови од Договорите за кредити, како и 
сите нотарски исправи и обезбедувања (договори за залог договори за и останати 
договори за какво било друго обезбедување) спрема корисници на кредити 
произведуваат правно дејство без склучување нови договори и/или анекси кон 
постоечките договори. 
 
ФД ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје го задржува правото на корисниците кои не ја 
прифатиле Понудата да им понуди други поволности за отплата на кредитот.  

Сите клиенти кои сакаат да продолжат со редовна отплата како и до сега, потребно е да ја 
одбијат понудата  со што се замолуваат тоа да го направат најдоцна до 19.04.2020 
година,во спротивно ќе се смета дека понудата е ПРИФАТЕНА. 

Известување испраќаат исклучиво клиентите  кои  ја ОДБИВААТ Понудата, и тоа само 
преку ЕДЕН од понудените ЗАДОЛЖИТЕЛНИ начини за известување наведени во 
продолжение: 

- Известување по електронски пат на е-маил адресата covid19@tigo.mk или преку 
своите клиентски профили.  

- Писмено известување по пошта или директна достава во архивата на Друштвото 
на следната адреса:  Тиго Фајнанс Дооел Скопје, бул. Јане Сандански бр.109 А,кат 3, 1000 
Скопје, со назнака „Одбивање на понуда за одложување ’’ 

- Пополнување на формулар  во сите филијали на Тиго Фајнанс 

Доколку клиентите немаат можност да достават информација  дека не ја прифаќаат 
понудата на горенаведените начини, ќе биде потребно во рокот предвиден за 
известување да ја посетат најблиската филијала за да дадат писмено известување за 
неприфаќање на понудата . 

Клиентите кои ќе го известат Финансиското друштво дека НЕ ја прифаќаат понудата, во 
комуникацијата задолжително да ги наведат следниве податоци: 

1.  Име и презиме: 

2. Единствен матичен број: 

3. Телефон за контакт: 

4. Број на Договорoт за кредит  

5.  НЕ ЈА ПРИФАЌАМ Јавната Понуда на ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ 

 

Сите писмени известувања, кои ќе бидат примени во архивата на Финансиското друштво 
на горенаведената адреса или испратени по пошта со поштенски печат на ковертот во 
рокот од 10 дена додека важи Понудата, ќе бидат прифатени дека навремено се 
пристигнати во Финансиското друштво. 
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