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Согласно Уредбата со законска сила за примена на Законoт за финансиските 
друштва за време на вонредна состојба (Службен весник на Република Северна 
Македонија бр.90 од 04.04.2020 година), ФД Диџитал Фајнанс Интернешнал 
Скопје на 19.04.2020 година ја објавува следната: 
 

ЈАВНА ПОНУДА  
за промена на договорните услови на кредити склучени заклучно со 31.03.2020  

 
 

1) Физички лица - корисници на кредити кои со ФД Диџитал Фајнанс Интернешнал 
Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”)  имаат склучено договори за 
кредити заклучно со ден 31.03.2020 година и кои што се во важност по овој датум, 
имаат право во периодот од 01.04.2020 година до 30.06.2020 година, редовните 
месечни ануитети што достасуваат во овој период по основ на склучениот Договор 
за кредит, да ги плаќаат намалени за 70% од нивниот редовен износ. 

Во овој период, Друштвото нема да пресметува и наплаќа надоместоци, трошоци, 
провизии и/или казнени камати заради намалувањето на ануитетите по овој 
основ. 

 
2) Периодот на отплата и рокот за плаќање на месечните ануитети по договорите за 

кредити склучени заклучно со ден 31.03.2020 година кај физичките лица – 
корисници на кредити, ќе биде продолжен за дополнителен период од 90 дена 
сметано од 30.06.2020. 

 
   
3) Обврските на физичките лица - корисници на кредити по основ на помалку 

платени ануитети согласно ставот 1 од оваа понуда, ќе бидат одложени да бидат 
намирени согласно одобрениот дополнителен рок за отплата од став 2 од оваа 
понуда.  

 

4) Оваа понуда е неделива и важи само со кумулативно исполнување и прифаќање 
на сите погоре наведени услови за секој поединечен Договор за кредит. Доколку 
клиентот користи повеќе кредити, истиот се стекнува со право да ја користи 
предложената промена на договорни услови за секој склучен договор за кредит 
поединечно.  

 
 Сите останати договорни одредби од постоечкиот/постоечките договор/и за 

кредит, кои не се опфатени во оваа понуда, остануваат во важност за цело 

времетраење на Договорот/Договорите. 

 

     Понудата ќе се смета дека е прифатена доколку во рок од 10 десет дена од објавата 

на оваа Понуда, односно најдоцна заклучно со 29.04.2020, корисниците на 

кредитите не ја одбијат истата согласно став 7 од оваа Понуда.  

      

     Корисниците на кредит кои се смета дека ја прифатиле понудата имаат право, 

согласно нивните можности, во периодот од 01 април до 30 јуни 2020 година, да 

вршат уплати и во висина поголема од 30% од износот на редовните месечни 

ануитети утврдени со договорот за кредит и амортизациониот план.  
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5) Променетите услови од договорите за кредити спрема физичките лица – 
корисници на кредити и солидарните должници произведуваат правно дејство со 
прифаќањето на понудата, без склучување на нови договори/анекси кон 
договорите. 

 

6) Правното дејство на променетите услови од договорите за кредити ќе има 
важност на целокупната договорна пропратна документација (амортизациони 
планови, трајни налози и друга документација), сите нотарски исправи и 
обезбедувања и тоа без склучување на нови договори/анекси кон постоечките 
договори, нотарските исправи и останатите инструменти на обезбедување, како и 
без да се врши промена на веќе запишаните податоци во јавните книги и 
регистри. 

 
 

7) Корисниците на кредит кои сакаат да го задржат својот статус односно не ја 
прифаќаат оваа Понуда и сакаат да продолжат со редовна отплата на својот 
кредит, согласно условите и амортизациониот план утврдени во договорот за 
кредит, ЗАДОЛЖИТЕЛНО го информираат Друштвото најдоцна до 29.04.2020 
година, на следниов начин: 

 
- Преку нашата веб страна www.kreddy.mk каде што е објавена оваа Јавна 

Понуда, со одбирање на копчето  ПРОДОЛЖИ СО РЕДОВНА ОТПЛАТА НА 

КРЕДИТОТ; 

- Преку пополнување на формулар во експозитурите на Друштвото или со 

испраќање на електронска пошта на адресата: covid19@digitalfinance.mk, 

каде задолжително треба да ги наведете следниве податоци: 

o Име и презиме 

o Единствен матичен број 

o Број на договор за кредит 

o Изјава за одбивање на оваа Понуда и согласност за продолжување со 

плаќање на кредитот согласно динамиката и условите утврдени во 

договорот за кредит.  

 
8) Корисниците на кредит кои ја одбиле оваа Понуда, ќе продолжат да вршат 

уредна отплата на своите кредити, согласно условите утврдени во 
договорот  за кредит и амортизациониот план во истиот. 

 

Оваа Понуда се објавува на интернет страната www.kreddy.mk,  со што се смета за доставена 

до должниците на финансиското друштво ДИЏИТАЛ ФАЈНАНС ИНТЕРНЕШНАЛ ДООЕЛ 

Скопје и дека истите се запознаени со нејзината содржина и правните последици кои ги 

предизвикува. 
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