ИЗВРШНИ ОДБОР
„mts банке“ а.д.Београд
ИО вс 4/5/19
На основу члана 35. став 3. тачка 17. Статута „mts банке“ а.д. Београд, а на образложени
писани предлог директора Службе за динарски платни промет и администрацију
клијената и рачуна правних лица, на 4. ванредној седници одржаној 30.01.2019.године,
Извршни одбор кao нaдлeжни oргaн доноси следећу

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о тарифи накнада за услуге које врши „mts банка” а.д. Београд у
пословању са клијентима

1. У Одлуци о тарифи накнада за услуге које врши „mts банка” а.д. Београд у
пословању са клијентима члану 5. у делу А) ДИНАРСКИ ПОСЛОВИ, тачка I.
ПЛАТНИ ПРОМЕТ СА ПРАВНИМ ЛИЦИМА У ЗЕМЉИ и тарифни ставови који
гласе:
Тарифни
став

Висина накнаде и

Врста услуге

начин обрачуна

1. Вођење рачуна
1.1. Правна лица

250,00 динара, месечно по рачуну, којису у
претходном месецу остварили промет

2. Готовински налози правних лица
2.3. Исплата готовине
2.3.1. Са рачуна у банци

1% од износа исплате, минимално. 50,00
динара максимално 8.000,00 динара

3. Безготовински налози правних лица
3.1. Реализација налога за плаћање на рачун у банци
3.1.1. Налози до 5.000,00 динара

20,00 динара по налогу

3.1.2. Налози од 5.000,00 до 50.000,00 дин

25,00 динара по налогу

3.1.3. Налози преко 50.000,00 динара

0,05% од износа налога,
макс. 1.000,00 динара

3.2. Реализација налога за плаћање на рачун у другој банци
3.2.1.

Налози за мала плаћања који су реализовани у жиро клирингу (ГЦ) или РТГС
систему

3.2.1.1. Налози до 5.000,00 динара
3.2.1.2.

Налози од 5.000,00 динара до
50.000,00 динара

30,00 динара по налогу
40,00 динара по налогу

3.2.1.3. Налози преко 50.000,00 динара

0,09%

3.2.2. Налози за велика плаћања и хитни налози реализовани у РТГС систему
3.2.2.1. Налози до 300.000,00 динара
3.2.2.2. Налози преко 300.000,00 динара

0,10% мин. 120,00 динара по налогу
0,10% од износа налога,
макс. 6.000,00 динара

3.2.3. Налози који су реализовани у ИПС систему – инстант плаћања
3.2.3.1. Налози до 5.000,00 динара
3.2.3.2.

Налози од 5.000,00 динара до
50.000,00 динара

30,00 динара по налогу
40,00 динара по налогу

3.2.3.3. Налози преко 50.000,00 динара

0,09%

4. Електронски сервиси Банке
Месечна накнада за коришћење
4.2 електронских сервиса банке
4.3

Налози за плаћање унети путем
електронских сервиса

600,00 динара
70% од тарифе за реализацију налога

4.4 СМС порука

8,00 динара

4.8. Читач смарт картице

2.000,00 динара

Тачка I мења се и гласи:
I.

ПОСЛОВИ ДОМАЋЕГ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ПРАВНИМ ЛИЦИМА И
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

Тарифни
став

Врста услуге

Висина накнаде и
начин обрачуна

1. Опште услуге повезане са платним рачуном
1.1.

Вођење динарског текућег платног
рачуна

Без накнаде

2. Послови са готовим новцем
2.3. Исплата готовог новца са платног рачуна подношењем налога за исплату
2.3.1. Правна лица

0.50% мин. 50,00 РСД макс 5.000,00 РСД

2.3.2. Предузетници
3. Безготовински пренос новчаних средстава у Републици Србији

Без накнаде

3.1. Пренос средстава на платни рачун код mts Банке (интерни пренос)
3.1.1. На шалтеру мтс Банке
3.1.2.

Коришћењем услуге електронског
банкарства

0,05% мин 25 макс 600 РСД
0.03% мин 15 макс 600 РСД

3.2. Пренос средстава на платни рачун корисника у другој Банци (екстерни пренос)
3.2.1.

Налози за пренос реализовани у Жиро клиринг систему (износ налога до 300.000
РСД)

3.2.1.1. На шалтеру mts Банке
3.2.1.2.

Коришћењем услуге електронског
банкарства

0.08% мин 30 РСД
0.05% мин 20 РСД

3.2.2. Налози за пренос реализовани у РТГС систему (износ налога преко 300.000 РСД)
3.2.2.1. На шалтеру mts Банке
3.2.2.2.

Коришћењем услуге електронског
банкарства

0.08% макс 2900 РСД
0.06% макс 1.500 РСД

3.2.3. Хитни/Инстант платни налози (износ налога до 300.000 РСД)
3.2.3.1. На шалтеру mts Банке

0.08% мин 30 РСД

3.2.3.2. Коришћењем услуге електронског
банкарства

0.05% мин 20 РСД

4. Електронско банкарство
Месечна накнада за коришћење
4.2. електронског банкарства банке
4.3.

Месечна накнада за коришћење
СМС/Е-mаil сервиса

4.4. СМС порука
4.8. Читач смарт картице

400,00 динара
Без накнаде
5,00 динара
1.000,00 динара

2. У Одлуци о тарифи накнада за услуге које врши „mts банка” а.д. Београд у
пословању са клијентима члану 5. у делу А) ДИНАРСКИ ПОСЛОВИ, тачка II.
ПЛАТНИ ПРОМЕТ СА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА У ЗЕМЉИ се брише.
3. Задужујe се Одељење за динарски платни промет да изврши унос и измену
усвојених тарифа у систем.
4. Задужује се Сектор за маркетинг да нови тарифник Банке постави на интернет
страницу Банке најкасније до 01.02.2019. и спроведе активности на рекламирању
истих.
5. Задужују се Сектор за информационе технологије и Одељење за комерцијалне и
опште послове да спроведу слање обавештења о измени тарифника Банке путем
маил-а и поштом најкасније до 01.02.2019.

6. Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се почев од 01.04.2019.
године.
Чланови Извршног одбора
Весна Радовић

Дејан Јанковић мр Соња Лукић

Председник Извршног одбора
Дејан Марковић

Одлуку доставити:






Служби за динарски платни промет и администрацију клијената и рачуна правних
лица
Сектору за маркетинг
Сектору за информационе технологије
Одељењу за комерцијалне и опште послове
Сeктoру прoдaje у пoслoвaњу сa прaвним лицимa

Потпис предлагача:_______________________

