
Општи услови на програмата “Донеси пријател” на ФД М 

КЕШ Македонија ДООЕЛ Скопје 

 

 

I. Општо 

1. Организатор на програмата “Донеси пријател” е ФД М Кеш Македонија ДООЕЛ Скопје со 

регистрирано седиште (и адресата за доставување) на ул. Орце Николов бр. 68 кат 1, 1000 Скопје, 

Република Македонија, со ЕМБС 6992960, регистриран во Трговскиот регистар и регистарот на 

други правни лица во Централниот регистар на Република Македонија, електронска адреса: 

office@mcash.mk, телефон: 00 389 2 51 15 000, во понатамошниот текст М КЕШ, 

2. М КЕШ е запишан како финансиска институција во Регистарот согласно чл. 13 од Законот за 

финансиските друштва, воден од Министерство за финансии на Република Македонија - Решение 

№ 12-27558 / 4 од 30.10.2014 и врши дејност одобрување потрошувачки кредити на физички лица. 

 

II. Дефиниции 

Секаде во овие Општи услови, наведените термини и изрази ќе имаат опишано значење, во еднина 

и множина, освен ако контекстот не претпоставува различно значење: 

§1. ОУ - ќе значи овие Општи Услови, кои ги регулираат општите правила и услови под кои М 

КЕШ ја спроведува програмата “Донеси пријател”, во понатамошниот текст скратено 

„Програмата”. Разбирањата помеѓу страните, различни од содржините во овие ОУ, се 

објективизираат во писмена форма. 

§2. Препорачател - ќе значи секое кредитиспособно физичко лице со постојано место на живеење 

на територијата на Република Македонија, кое аплицирало за кредит од М КЕШ и кое ги 

препорачал услугите и кредитните производи на М КЕШ на свои познаници. 

§3. Препорачано лице - ќе значи секое кредитоспособно физичко лице со постојано живеалиште 

на територијата на Република Македонија, што по препорака на Препорачателот и по одобрување 

на М КЕШ, ќе склучи договор за кредит со М КЕШ. 

§4. Сајт - ќе значи официјалниот сајт на М КЕШ: http://www.mcash.mk 

§5. Кредит - ќе значи секој одобрен на Препорачателот/Препорачаното лице и обезбеден од М 

КЕШ износ на заем врз основа на Општите услови за одобрување кредити од М КЕШ и 

Договорот за потрошувачки кредит склучен меѓу М КЕШ и Препорачателот/Препорачаното лице, 

како и долгот, настанат и формиран од и во врска со исплатената сума по главницата, вклучувајќи 

ги достасани камати, провизии, трошоци и други плаќања во согласност со условите на Договорот 

и Општите услови за одобрување кредити од М КЕШ. 

§6. Домаќинство - лица кои живеат на истата адреса, во едно исто живеалиште. 



§7. Активен кредит - кредит кој се уште не е отплатен согласно амортизациониот план или под 

условите за целосна предвремена отплата, не е откажан поради откажување од договорот, не е 

предвремено наплатлив и не станал ликвиден и наплатлив. 

§8. Пријава - ќе значи барањето за добивање на кредит, што се поднесува од 

Препорачателот/Препорачаното лице или од вработен на М КЕШ, во име и за сметка на 

Препорачаното лице, во случај кога истото се доставува телефонски, согласно Општите услови за 

одобрување кредити од М КЕШ. 

 

III. Услови на програмата “Донеси пријател” 

Чл. 1. Периодот на програмата е од 03.10.2016 година до донесување Одлука од Управителот на М 

КЕШ за престанок на Програмата. 

Чл. 2. (1) За секое едно Препорачано лице кое ќе склучи договор за кредит со М КЕШ за сума 

поголема од 8 000 денари вклучително, според правилата во овие ОУ и ограничувањето во Чл. 6 

од ОУ, Препорачателот ќе добие парична награда во нето износ од 2 500 денари.  

Чл. 2. (2) За секое едно Препорачано лице кое ќе склучи договор за кредит со М КЕШ за сума 

помала од 8 000 денари, според правилата во овие ОУ и ограничувањето во Чл. 6 од ОУ, 

Препорачателот ќе добие парична награда во нето износ од 1 250 денари. 

Чл. 2. (3) Сумата се исплаќа на неговата трансакциска сметка на Препорачателот, откако 

Препорачаниот ќе ја плати првата рата со не повеќе од 30 дена задоцнување. Согласно 

применливите законските одредби, М КЕШ ќе пресмета и уплати персонален данок на доход во 

име на Препорачателот. 

Чл. 3. М КЕШ има право да ја определува еднострано, во секое време во текот на траењето на 

Програмата, висината на попустот на каматата на кредитите одобрени на Препорачателите и/или 

на Препорачаните лица, и истовремено М КЕШ се обврзува да објавува на сајтот најнови 

информации во врска со висината на овој попуст. 

Чл. 4. Начин на учество: 

Чл. 4. (1) За да учествува во програмата, Препорачателот треба да ги прифати сегашните ОУ. 

Освен во случаи на експлицитно изјаснување од страна на Препорачателот дека не сака да 

учествува во програмата, се смета дека истиот ги прифатил сегашните ОУ. Препорачаното лице 

треба да го обезбеди името и презимето на Препорачателот. 

Чл. 4. (2) Препорачаното лице мора да го наведе името и презимето на Препорачателот при 

разговорот за собирање на неговите податоци со операторот на М КЕШ и да ги прифати уште 

еднаш сегашните ОУ. 

Чл. 4. (3) При спроведување на горенаведените услови и почитување на ограничувањата од Чл. 6 

од ОУ, Препорачателот има право да добие попуст на вкупниот износ на каматата, согласно 

горенаведените попусти за секое Препорачано лице на кое му е исплатен Кредит. 

Чл. 5. Начин на добивање на Наградата 

Чл. 5. (1) При исполнување на условите од Чл. 4 и почитување на ограничувањата од Чл. 6 од ОУ, 

Препорачателот ќе ја добие паричната награда. Сумата се исплаќа на неговата трансакциска 



сметка на Препорачателот, откако Препорачаниот ќе ја плати првата рата со не повеќе од 30  дена 

задоцнување. 

Чл. 6. Ограничувања  

Чл. 6. (1) Нема право на учество во Програмата Препорачателот чиј кредит е со задоцнување над 

30 дена од последната доспеана рата. 

Чл. 6. (2) Во случај на доцнење на Препорачателот повеќе од 15 дена по која и да е од ратите од 

активниот кредит, истиот го губи правото да ги користи попустите согласно промоцијата.  

Чл. 6. (3) Нема ограничувања за бројот на Препорачани лица, кои што можат да аплицираат со 

името и презимето на Препорачателот.  

Чл. 6. (4) Препорачаното лице може да аплицира и да склучи повеќе од еден договор за кредит со 

М КЕШ, но Препорачателот има право да добие само еднаш попуст од износот на вкупната 

камата за тоа Препорачано лице.  

Чл. 6. (5) Препорачаното лице не може да учествува во Програмата со повеќе од еден 

Препорачател. Ако користи име и презиме од втор и различен од првиот Препорачател, нема да 

биде пресметан попуст на износот на вкупната камата. 

Чл. 6. (6) Во случај кога Препорачаното лице не се регистрало како такво преку името и презимето 

на Препорачателот, Препорачателот го губи правото на Награда за тоа Препорачано лице. 

Чл. 6. (7) Препорачаното лице има право да се регистрира како такво само од еден Препорачател.  

Чл. 6. (8) Попустот се пресметува само на каматата, но не и на главницата.  

Чл. 7. Дополнителни услови 

Чл. 7. (1) Препорачаното лице не може да има какви и да е барања за трговските пристапи, 

услугите или мислењето за одобрување/одбивање на барањето за кредит од страна на М КЕШ во 

однос на Препорачаното лице. 

Чл. 7. (2) Секој од учесниците одговара за вистинитоста на дадените од него податоци во врска со 

учеството во Програмата. М КЕШ има право во секое време еднострано да го исклучи секое лице 

од учество во Програмата при прекршување на кое и да било од правилата во овие ОУ, за што ги 

известува преку испраќање на e-mail или преку SMS порака на наведените од лицето телефонски 

број или електронска адреса.  

 

IV. Прекин на програмата 

Чл. 8. Програмата може да биде прекината без да постои донесена одлука за престанок согласно 

ОУ на Програмата во некој од следниве случаи: 

Чл. 8. (1) Поради појава на виша сила, што го спречува М КЕШ да го продолжи спроведувањето 

на Програмата. Виша сила значи секој непредвидлив случај или случај кој неможе да биде спречен 

од необичен карактер, кој случај доведува до неможност за исполнување на обврските преземени 

од М КЕШ според овие ОУ, вклучувајќи, но не се ограничени на: техничка неисправност во 

софтверските или хардверските системи кои се користат од М КЕШ, законски, административни 

или владини ограничувања, природни катастрофи, бунтови, востанија, судири или немири, војна, 



терористички акти, земјотреси или други деструктивни дејства на природни сили, национални 

штрајкови, ембарго. 

Чл. 8. (2) Поради забрана од надлежен државен орган за продолжување со спроведувањето на 

Програмата. 

Чл. 8. (3) При смрт, ликвидација или стечај на некоја од страните;  

Чл. 9. При настанување на некое од наведените околности во овој дел М КЕШ не носи 

одговорност и нема обврска да исплаќа/дава Награди по престанокот на Програмата. 

 

V. Лични податоци 

Чл. 10. Програмата се спроведува согласно барањата на Законот за заштита на личните податоци. 

Со усвојувањето на овие ОУ, Препорачателот, а со поднесување на Барањето и Препорачаното 

лице, се согласуваат експлицитно нивните лични податоци да бидат обработени од М КЕШ во 

својство на администратор на лични податоци, впишан во регистарот на администраторите на 

лични податоци под број 1448 за маркетинг цели (испраќање на понуди/комерцијални пораки и 

други, во врска со финансиските услуги на М КЕШ) и да се користат за статистички истражувања 

и анализи на М КЕШ на  наведените од Препорачателот и Препорачаното лице адреси за 

комуникација, вклучувајќи e-mail, SMS пораки и телефонски јавувања.  

Чл. 11. Личните податоци на Препорачателот и Препорачаното лице ќе се чуваат од М КЕШ во 

база на податоци во согласност со барањата за Законот за заштита на личните податоци и 

подзаконските акти. 

 

VI. Дополнителни одредби 

Чл. 12. Овие ОУ ќе бидат јавно објавени и достапни за целиот период на времетраење на 

Програмата на сајтот на М КЕШ. 

Чл. 13. М КЕШ го задржува правото по негова проценка да ги изменува и дополнува овие ОУ, 

при што за таа цел промените треба да бидат објавени и достапни за сите учесници на начин како 

што е опишано во Чл. 12 од овој дел. Промените ќе стапат во сила, почнувајќи од моментот на 

нивното објавување на сајтот на М КЕШ. 

Чл. 14. Дополувањата и измените на овие ОУ, како и прекин на програмата согласно ОУ не 

влијаат на правото на Препорачателот и Препорачаното лице да ја добијат Наградата и попуст на 

каматата што го добиле до моментот на прифаќање на промените, односно на прекинот. 

Чл. 15. За непредвидените прашања во овие ОУ се применува постојното законодавство на 

Република Македонија.  

Чл. 16. Во случај ако некоја од одредбите од овие ОУ биде прогласена за неважечка од надлежно 

судство, другите одредби остануваат во сила.  


