ПОНУДА ЗАСТОЈА У ОТПЛАТИ ОБАВЕЗА

Сагласно Одлуци ИО НБС бр. 102 Народне Банке Србије о привременим мерама за Банке
ради ублажавања последица пандемије COVID-19 у циљу очување стабилности финансијског
система донетој дана 27.07.2020. године, a која је ступила на снагу дана 28.07.2020. године
објављивањем у Службеном гласнику РС број 103/2020 (у даљем тексту: Одлука НБС), mts
банка а.д. Београд (у даљем тексту: Банка) истицањем овог Обавештења на интернет
презентацији Банке, објављује и доставља Понуду застоја у отплати обавеза (у даљем
тексту: мораторијум) свим клијентима - дужницима физичким лицима, пољопривредницима,
предузетницима и привредним друштвима.
I
Ради ублажавања финансијских последица насталих услед пандемије COVID-19 по
грађане и привреду, Банка дужницима нуди могућност застоја у отплати обавеза
(мораторијум) на обавезе по основу кредита и кредитних производа (нпр. дозвољено
прекорачење по текућем рачуну или кредитне картице) као и на обавезе по основу других
производа Банке (нпр. обавезе по основу инструмената заштите од каматног ризика који су
повезани са кредитима и/или кредитним производима или по основу банкарских гаранција).
Мораторијум се примењује на обавезе клијената које доспевају почев од 01.08.2020. године
закључно са 30.09.2020. године. У случају да клијент није измирио обавезе које су доспеле у
јулу 2020. године, мораторијум ће се применити и на те обавезе.
Мораторијум се не примењује на накнаде за услуге Банке, као што су услуге платног промета
(нпр. провизија за извршење трансакција, накнаде за одржавање рачуна), инвестиционе
услуге, накнаде за брокерско - дилерске послове, услуге у вези са сефовима и сл., нити на
производе Банке одобрене клијентима почев од 28.07.2020. године.
II

Третман потраживања током и након примене мораторијума:

Кредити:
У периоду трајања мораторијума Банка ће вршити обрачун редовне (уговорене) камате на
недоспео дуг, а која одговара износу редовне камате из плана отплате који је важио пре
ступања на снагу Одлуке НБС. По престанку мораторијума обрачуната камата се неће
приписивати главници дуга, него ће бити равномерно распоређена на период отплате
кредита који је продужен за период трајања мораторијума
Затезна камата обрачуната у периоду мораторијума на потраживања која су доспела пре
почетка примене мораторијума, равномерно ће бити распоређена на период отплате кредита
без приписивања главници дуга.
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Репрезентативни пример кредита
Валута кредита

РСД

Износ кредита

100.000,00

Рок отплате

12 месеци

НКС

5%

Датум одобрења

јун 2020. године

Износ месечне рате (пре застоја)

8.555,54

Износ месечне рате

Модел кредита без застоја
Јул

8.555,54

Август

8.555,54

Септембар

8.555,54

Октобар

8.555,54

Новембар

8.555,54

Децембар

8.555,54
…

…
12. месец отплате

8.555,62

13. месец отплате

0,00

14. месец отплате

0,00

Износ
месечне рате

Редовна (уговорена) камата
обрачуната у време трајања
мораторијума

Износ укупне
месечне обавезе

8.555,54

0

8.555,54

Август

0

0

0

Септембар

0

0

0

Октобар

8.554,22

66,08

8.620,30

Новембар

8.554,22

66,08

8.620,30

Децембар

8.554,22

66,08

8.620,30

...

…

…

12. месец отплате

8.554,22

66,08

8.620,30

13. месец отплате

8.554,22

66,08

8.620,30

14. месец отплате

8.554,26

66,08

8.620,34

Модела кредита
у мораторијуму
Јул

…
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Кредитне картице:
У периоду трајања мораторијума Банка ће на обавезе по основу кредитних картица вршити
обрачун редовне (уговорене) камате на искоришћени износ.
У периоду трајања мораторијума Банка ће вршити обрачун редовне (уговорене) камате и
исту приписати недоспелим обавезама 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.
У случају да лимит по кредитној картици истиче током трајања мораторијума, важење лимита
кредитне картице биће продужено без додатног захтева за период трајања мораторијума.
Репрезентативни пример за кредитну картицу
Валута

РСД

Износ одобрења у РСД

150.000,00

Рок доспећа

31/12/2023

НКС

17,99 %

Датум одобрења

Јан 2020. године

Кредитнa картицa у мораторијуму
Датум

Остатак дуга

Минимална месечна обавеза

Обрачуната камата

31/07/2020

50.000,00

2.500,00

763,96

31/08/2020

47.500,00

2.375,00

725,76

30/09/2020

45.125,00

2.256,25

667,23

31/10/2020

45.025,70

2.939,25

687,96

30/11/2020

42.774,42

2.771,20

632,48

31/12/2020

40.635,70

2.652,67

620,88

Кредитнa картицa ван мораторијума
Датум

Остатак дуга

Минимална месечна обавеза

Обрачуната камата

31/07/2020

50.000,00

3.263,96

763,96

31/08/2020

47.500,00

3.100,76

725,76

30/09/2020

45.125,00

2.923,48

667,23

31/10/2020

42.868,75

2.808,44

665,00

30/11/2020

40.725,31

2.638,45

602,18

31/12/2020

38.689,04

2.525,59

591,14
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Дозвољено прекорачење:
У периоду трајања мораторијума Банка ће на обавезе по основу дозвољеног прекорачења по
текућем рачуну вршити обрачун редовне (уговорене) камате на искоришћени износ, а наплату
исте извршити по истеку мораторијума у два месечна интервала.
У случају да рок важења дозвољеног прекорачења по рачуну истиче током трајања
мораторијума, важење дозвољеног прекорачења биће продужено без додатног захтева за
период трајања мораторијума.
Репрезентативни пример за дозвољено прекорачење по текућем рачуну

Валута

РСД

Износ

50.000
31/12/2020

Рок доспећа
Камата за
дозвољено прекорачење

20,25%
01/01/2020

Датум одобрења
Датум
промене

Износ искоришћеног
одобреног прекорачења

Обрачуната камата Обрачуната камата по
у мораторијуму
истеку мораторијума

Износ камате који
клијент треба да плати

01/08/2020

-50.000,00

31/08/2020

-50.000,00

787,07

0,00

0,00

30/09/2020

-50.000,00

761,49

0,00

0,00

31/10/2020

-50.000,00

0,00

787,07

1.561,35

30/11/2020

-50.000,00

0,00

761,49

1.535,77

31/12/2020

-50.000,00

0,00

787,07

787,07

1.548,56

2.335,63

3.884,19

Укупно

Укупна камата у периоду мораторијума износи 1.548,56 РСД.
У наредна два месеца по изласку из мораторијума, уз камату за текући месец клијент плаћа и половину камате из периода мораторијума.
* Обрачун урађен за клијента који први пут користи мораторијум

III Током трајања мораторијума Банка неће вршити обрачун затезне камате на неизмирено
потраживање које је доспело за време трајања мораторијума, неће покретати поступак
извршења, као ни поступак принудне наплате, нити ће предузимати друге правне радње у циљу
наплате потраживања обухваћених мораторијумом.
IV
Дужник може да одбије Понуду за све производе које има у коришћењу, а може и по
сваком појединачном кредиту/кредитном производу/другом производу и то на следећи начин:
путем email адресе: zelimdaplacam@mts-banka.rs
путем редовне поште на адресу Булевар Франше Д'eпереа 88, Београд
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-

путем телефона на брoj 0800 103 103
у експозитурама Банке попуњавањем адекватног обрасца

Обавезни Подаци у изјашњењу којим дужник одбија Понуду за застој у отплати обавеза су:
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Име и презиме
ЈМБГ
Адреса становања
Мобилни телефон
Email адреса (уколико је дужник има)
Податак о броју партије кредита/кредитног производа/другог производа по којој дужник
жели да плаћа
Податак о банци која извршава трајни налог (уколико дужник своје обавезе према Банци
измирује путем трајног налога код друге банке)
Податак о послодавцу (матични број и назив) који спроводи административну забрану
(уколико дужник своје обавезе према Банци измирује путем административне забране)

ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назив правног лица
Матични број
Адреса седишта
Контакт телефон
Email адреса
Податак о броју партије кредита/кредитног производа/другог производа по којој дужник жели
да плаћа

Уколико дужник у року од 10 дана од дана објављивања ове Понуде (закључно са 9. августом
2020. године) не контактира Банку на напред описан начин, сматраће се да је ову Понуду
прихватио.
V
На захтев дужника упућен на начин предвиђен у тачки IV ове Понуде, Банка ће и по
истеку рока од 10 дана од дана објављивања ове Понуде омогућити дужнику одустанак од
примене мораторијума по сваком појединачном кредиту/кредитном производу/другом производу.
Накнадни одустанак од примене мораторијума могућ је и у случају да дужник у целини изврши
уплату доспеле, а неизмирене обавезе која је обухваћена мораторијумом.
VI
Од дана ступања на снагу Одлуке НБС, Банка је обуставила исплате по трајним налозима
обавеза дужника које могу бити обухваћене мораторијумом. Уколико се дужник у року од 10
дана од дана достављања ове Понуде буде изјаснио на начин предвиђен у тачки IV ове Понуде
да одбија Понуду, Банка ће обавезу доспелу од дана ступања на снагу Одлуке НБС наплатити у
износу који би био наплаћен да Банка није обуставила исплате по трајним налазима.
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VII Уколико је дужник одбио примену мораторијума, а исплату својих дуговања према Банци
врши путем трајних налога код друге банке, Банка ће о истом на основу података које је дужник
доставио приликом одбијања Понуде, обавестити другу банку како не би обуставила даља
плаћања, односно како би се поново активирао трајни налог и наплатиле обавезе у износу који
би био наплаћен да банке сагласно Одлуци НБС нису обуставиле исплате по трајним налозима.
VIII Уколико је дужник одбио примену мораторијума, а исплату својих дуговања према Банци
врши путем административне забране, Банка ће о истом на основу података које је дужник
доставио приликом одбијања Понуде, обавестити послодавца и ПИО фонд како се не би
обуставила даља плаћања.
IX
Ако послодавац или Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање изврше пренос
средстава по основу административне забране од дана ступања на снагу Одлуке НБС, а у
оквиру редовне отплате обавеза у току трајања мораторијума, а дужник је прихватио Понуду,
Банка ће омогућити дужнику располагање тим средствима на рачуну код Банке или исплату
истих или ће на захтев дужника извршити пренос средстава на рачун дужника код друге банке
Захтев за располагањем предметним средстивима дужник може поднети лично у експозитури
Банке.
X
Мораторијум траје до 30.09.2020. године, осим уколико дужник раније не буде тражио
укидање мораторијума на начин предвиђен тачком IV ове Понуде.
XI
По престанку мораторијума, Банка ће свим дужницима који су користили мораторијум, ако
је то примењиво с обзиром на врсту конкретног производа доставити нови план отплате путем
електронске или редовне поште без додатних трошкова за дужника.
По пријему новог плана отплате дужник ће имати могућност да (на начин предвиђен тачком IV
ове Понуде), у року од 7 дана по пријему истог од Банке захтева алтернативни начин измирења
обавеза и то:
1)
2)

да измири све обавезе по основу кредита које су биле обухваћене мораторијумом (све
ануитете из периода мораторијума-главницу и редовну камату)
измири све обавезе по основу редовне камате која се обрачунавала за време трајања
мораторијума, уз продужење рока отплате кредита за период трајања мораторијума.

У Београду, дана 30.07.2020. године

mts банка а.д. Београд
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