Драги клијенти,
Обавештавамо Вас да период застоја у отплати обавеза (мораторијум) за све клијенте mts
банке а.д Београд (у даљем тексту: Банка) истиче 30. јуна 2020. године.
Свим клијентима који су прихватили Понуду (објављену дана 20.03.2020. године донетој по
основу Одлуке Народне Банке Србије о привременим мерама за очување стабилности
финансијског система донатој дана 17.03.2020. године која је ступила на снагу дана 18.03.2020.
године објављивањем у Службеном гласнику број 33/220) од 01.07.2020. године почињу
доспећа обавеза по потраживањима која су имала застој у отплати и то на следећи начин:
Кредити:
• Банка ће редовну (уговорену) камату обрачунату у периоду трајања
мораторијума приписати недоспелој главници. Уколико постоје нераспоређене
уплате, укупан дуг ће бити умањен за износ уплаћених средстава по датуму
уплате, а затим остатак дуга распоређен на нови рок доспећа који представља
уговорени рок продужен за период трајања мораторијума.
•

Банка ће формирати нови план отплате обавеза који ће клијенту бити достављен
путем расположивог канала комуникације (email, пошта), уз пропратно
обавештење клијентима да имају обавезу да обавесте послодавца/ПИО Фонд о
новом плану отплате уколико се отплата врши путем административне забране.

Гаранције:
• Банка ће накнаду за издавање гаранција обрачунату и доспелу у периоду трајања
мораторијума, наплатити на следећи начин:
за гаранције које имају још непрокњижених доспећа укупан износ обрачунатих
накнада ће бити доспео наредног дана након укидања мораторијума.
за гаранције које немају више непрокњижених доспећа укупан износ
накнада за издавање обрачунатих у току мораторијума ће бити доспео са
укидањем мораторијума.
Кредитне картице:
• Банка ће редовну

(уговорену) камату обрачунату у периоду трајања
мораторијума приписати недоспелој главници. Клијент ће по престанку
мораторијума наставити плаћање обавеза на исти начин као и пре увођења
мораторијума.

Дозвољено прекорачење:
• Банка ће редовну (уговорену) камату по одобреним дозвољеним прекорачењима

обрачунату у периоду трајања мораторијума, за износ камате преко 300,00
динара, приписати и наплатити у три месечна интервала почев од 31.07.2020.
године. За износ камате који је мањи или једнак 300,00 динара, припис и наплата
ће бити извршени одједном и у целости
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Почев од 01.07.2020. године Банка ће за дужнике (физичка лица, пољопривреднике,
предузетнике, привредна друштава), наставити обрачун затезне камате на доспела а
неизмирена потраживања, који је привремено обустављен у складу са Споразумом ради
очувања стабилности финансијског система и превенцији ризика узрокованих
пандемојом заразне болести Ковид-19.
Банка ће свим корисницима кредита по истеку перида застоја у отплати потраживањима
(мораторијума) доставити нове ануитетне планове по основу којих ће на даље
измиривати своје обавезе према Банци. Нове ануитетне планове Банка ће сачинити на
начин којим се обезбеђује потпуна информисаност клијента о свим елементима обавеза и
начина њиховог измиривања (стање дуга након престанка мораторијума, приказ ануитета
уз навођење тачног износа главнице и камате до краја новог отплатног периода, рок
доспећа, ефективну камтну стопу).
Доставу нових ануитетнх планова клијентима, Банка ће извршити на следећи начин:
1. Путем еmail адресе коју је клијент доставио приликом успостављања
уговорног односа са Банком
2. Поштом (у случају да приликом успостављања уговорног односа са Банком
клијент није доставио еmail адресу)
3. На изричит захтев клијента личним преузимањем у експозитури Банке
Позивају се клијенти који до 15. јула не приме нови ануитетни план да о истом, без
одлагања, а најкасније у наредна два дана обавесте Банку како би се извршила уредна и
благовремена достава.
Клијенти физичка лица који своје обавезе измирују путем трајног налога код друге банке
или путем административне забране дужни су да у року од 7 дана обавесте своје
послодавце, банку која извршава трајни налог или ПИО Фонд о висини својих обавеза
сагласно новом ануитетном плану. У противном клијенти ће услед неизмирења дела
обавезе (који је једнак разлици између износа рате по новом и старом ануитетном плану)
сносити последице доцње у виду обрачуна законске затезне камате.

С поштовањем
mts банка а.д. Београд
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