ПОНУДА ЗАСТОЈА У ОТПЛАТИ ОБАВЕЗА
СВИМ КЛИЈЕНТИМА - ДУЖНИЦИМА
mts банке а.д. Београд
Сагласно Одлуци ИО НБС бр. 70 Народне Банке Србије о привременим мерама за
очување стабилности финансијског система донетој дана 17.03.2020. године која је
ступила на снагу дана 18.03.2020. године објављивањем у Службеном гласнику број
33/220, mts банка а.д. Београд (у даљем тексту: Банка) истицањем овог Обавештења
на интернет презентацији Банке, објављује и доставља Понуду застоја у отплати
обавеза свим клијентима-дужницима, физичким лицима, пољопривредницима,
предузетницима и привредним друштвима.
I
Услед ванредног стања које је уведено због пандемије, Банка клијентима нуди
могућност застоја у отплати обавеза (у даљем тексту: мораторијум), за време чијег
трајања Банка неће вршити обрачун камате на доспела, а неизмирена потраживања
по следећим пласманима:
•
Свим врстама кредита
•
Кредитним картицама
•
Дозвољеним прекорачењима и
•
Осталим потраживањима
II
Током трајања мораторијума Банка неће покретати поступак извршења принудне
наплате, слати опомене, позивати клијенате ради наплате потраживања, нити ће
предузимати друге правне радње у циљу наплате потраживања од клијената - дужника.
III
Мораторијум производи правно дејство истеком рока од 10 дана од дана
објављивања ове Понуде, односно 30.03.2020. године. Уколико клијент буде изричито
захтевао мораторијум ће, у отплати његових обавеза, наступити и раније, али не пре
датума објављивања и достављања ове Понуде путем интернет презентације Банке.
Уколико клијент буде изричито захтевао мораторијум, у отплати његових обавеза, у
периоду трајања Понуде, потребно је да Банци достави захтев са траженим подацима
из тачке IV на следећу email адресу:
-

zelimmoratorijumodmah@mts-banka.rs

IV
Објављивањем Понуде на интернет презентацији Банке сматра се да је иста
достављена свим клијентима. Поводом достављене Понуде, а у сврху одбијања исте,
клијент – дужник има могућност да се изјасни путем следеће email адресе:
-

zelimdaplacam@mts-banka.rs

Приликом слања email-a и изјашњавања о Понуди неопходно је да клијент
наведе следеће податке:
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ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
1. Име и презиме
2. ЈМБГ
3. Адреса становања
4. Мобилни телефон
5. Изјашњење поводом Понуде

ЗА ПРАВНА ЛИЦА
1. Назив правног лица
2. Матични број
3. Седиште (адреса)
4. Контакт телефон
5. Изјашњење поводом Понуде

Уколико клијент - дужник у року од 10 дана од дана објављивања ове Понуде не
контактира Банку на предвиђен начин и недвосмислено изјави да не прихвата
мораторијум, сматраће се да је ову Понуду прихватио за сва своја потраживања.
V

Банка нуди клијентима мораторијум под следећим условима:
Кредити:
• Банка ће вршити обрачун редовне (уговорене) камате и исту приписати
недоспелој главници. Банка ће укупан дуг распоредити на нови рок доспећа,
који представља уговорени рок продужен за период трајања мораторијума, и
клијентима формирати нови план отплате и учинити доступним након његовог
истека. Уколико у току мораторијума клијент, који није одбио понуду, отплати
неку од доспелих рата кредита, а не исплати неку од наредних рата, и на тог
дужника ће се у односу на неисплаћене рате примењивати мораторијум.
Кредитне картице:
• Банка ће вршити обрачун редовне (уговорене) камате и исту приписати
недоспелој главници по истеку периода трајања мораторијума. Клијент ће по
престанку мораторијума наставити плаћање обавеза по моделу револвинга од
5%. Потрошња поделе на рате ће се одложити тако да прва рата која доспева у
периоду трајања мировања доспе по истеку, а остале по уговореној динамици.
Клијент ће имати могућност да изабере да ли ће рату платити или не. Уколико
не плати, Банка ће рате померити сагласно угореном року продужења за
период трајања мораторијума.
Дозвољено прекорачење:
• Банка ће вршити обрачун редовне (уговорене) камате по одобреним
дозвољеним прекорачењима и исту приписати по истеку периода трајања
мораторијума.

VI
Уколико у току мораторијума клијент отплати једну доспелу рату кредита, а
изостане са уплатом наредне, Банка ће по аутоматизму и на тог клијента применити
мораторијум.
VII
На писмени захтев клијента упућен путем email-a zelimdaplacam@mts-banka.rs
Банка ће и по истеку рока од 10 дана прихватити предлог клијента да своје обавезе
редовно измирује, а уплаћена средства ће раскњижити сагласно Уговору закљученим
са клијентом.
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VIII
Клијенти који су се по објављивању ове Понуде изјаснили да исту не
прихватају и наставили да измирују своје доспеле обавезе имају право да накнадно
захтевају примену мораторијума, али само за будуће обавезе које би доспеле у
периоду трајања мораторијума.
IX
Банка неће вршити наплату потраживања путем трајног налога, осим оних за
које се клијенти изјасне да желе да плате на начин дефинисан у тачки IV за све време
трајања мораторијума.
X
Уколико је клијент одбио примену мораторијума, а исплату својих дуговања
према Банци врши путем трајних налога код друге банке, Банка ће о истом
обавестити другу банку као не би обуставила даља плаћања.
XI
Банка ће извршити аутоматско продужење минуса по текућем рачуну свих
клијената без додатних захтева сагласно Одлуци о проглашењу ванредног стања на
територији РС (Сл.Гл. РС 29/2020) за све време трајања мораторијума.
XII
Мораторијум не може трајати краће од 90 дана, односно од трајања ванредног
стања успостављеног због пандемије, осим уколико клијент раније не буде изричито
тражио укидање мораторијума.

У Београду, дана 24.03.2020. godine

mts banka a.d. Beograd
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