Обaвештење
о понуди застоја у отплати обавеза (мораторијуму)

Поштовани клијенти,
Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд (у даљем тексту: Банка) током трајања
ванредног стања уведеног због пандемије изазване вирусом COVID-19, ради заштите
Ваших легитимних права и интереса и очувања стабилности финансијског система у
Републици Србији, а на основу Одлуке Народне банке Србије о привременим мерама за
очување стабилности финансијског система објављене у Службеном гласнику РС бр.
33/2020, која је ступила на снагу дана 18.03.2020. године, нуди могућност застоја у
отплати Ваших обавеза (у даљем тексту: мораторијум) у трајању кoje не може бити краћe
од 90 дана, на колико је прописано трајање ванредног стања.
За време трајања мораторијума, Банка неће наплаћивати рате кредита, као ни друга
потраживања која доспевају на наплату, али ће обрачунавати редовну (уговорену)
камату, којa ће, након истека мораторијума, када наставите са отплатом која се
продужава за тих 90 дана, бити приписана дугу и равномерно распоређена на преостали
рок отплате уз формирање новог плана отплате.
Током мораторијума, Банка неће обрачунавати ни затезну камату на доспело, а
неизмирено дуговање и неће покретати поступак извршења, ни принудне наплате,
односно неће предузимати друге правне радње у циљу наплате Ваших обавеза.
Мораторијум ће се примењивати на стамбене, готовинске, потрошачке, ауто, као и
кредите за рефинансирање, али и друге пласмане и потраживања од физичких лица,
пољопривредника, предузетника и привредних друштава.
Након истека 10 (десет) дана од дана објављивања обавештења на интернет страници
Банке, мораторијум почиње да тече осим уколико изричито не захтевате примену
мораторијума пре истека тог рока.
Уколико се у року од 10 (десет) дана од дана објављивања овог Обавештења не
обратите Банци, сматраће се да сте прихватили мораторијум.
Уколико не желите да га прихватите, обавестите Банку на један од следећих начина, од
којих препоручујемо електронске начине као примарне:
1. Физичка лица и пољопривредници
1) Електронском поштом на следећу адресу:
moratorijum.stanovnistvo@posted.co.rs
2) Путем HomeBanking- а;
3) Позивом Контакт центра на број 011/20-20-292;
4) У најближој експозитури Банке (Имајући у виду Одлуку Владе Републике
Србије о забрани боравка и кретања на отвореном простору особа старијих
од 65 година, наведено се односи искључиво на особе млађе од 65 година).

2. Предузетници и привредна друштва
1) Електронском поштом на следећу адресу:
moratorijum.privreda@posted.co.rs
2) У најближој експозитури Банке (Имајући у виду Одлуку Владе Републике
Србије о забрани боравка и кретања на отвореном простору особа
старијих од 65 година, наведено се односи искључиво на особе млађе од
65 година).
Приликом обавештавања Банке, односно достављања изјаве о неприхватању понуде, а
у циљу идентификације клијента и ефикасног поступања, потребно је да наведете
следеће податке:
1. Физичка лица и пољопривредници
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Име, име родитеља и презиме;
Датум рођења
ЈМБГ
Број идентификационог документа
Адреса становања из личног идентификационог документа;
Број телефона (мобилног/фиксног);
Имејл адреса која је пријављена Банци (опционо);
Број уговора/кредитне партије (уколико немате прецизан податак молим
Вас да наведете врсту кредита, износ одобреног пласмана или годину
одобрења)

2. Предузетници и привредна друштва
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Пословно име и адресу;
Матични број фирме;
Име и презиме лица овлашћеног за заступање;
ЈМБГ лица овлашћеног за заступање;
Број идентификационог документа лица овлашћеног за заступање;
Број уговора о пласману/пласманима на који се односи мораторијум.

Као Банка са јасно артикулисаним државним интересом код које профит није увек
примарни циљ, доследно прати и примењује све препоруке Владе Републике Србије и
Народне банке Србије, штитећи поред живота грађана и јасно дефинисане оквире
фискалне и монетарне политике државе Србије.
Заједно спречимо ширење пандемије корона вируса (COVID-19)!
У Београду, 21.03.2020.

Ваша Банка Поштанска штедионица

