БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД ОМОГУЋАВА
ИСПЛАТУ ПЕНЗИЈА ЛИЦИМА СА НАВРШЕНИХ 65 И ВИШЕ ГОДИНА ЖИВОТА
У СКЛАДУ СА ИНСТРУКЦИЈОМ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ
Поштовани пензионери,
Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд (у даљем тескту: Банка) омогућава
исплату пензије лицима са навршених 65 и више година живота на један од следећих начина:
1. Исплатом пензије у просторијама Банке на основу једнократног овлашћења којим
пуномоћник стиче право да подигне пензију с текућег рачуна корисника (у даљем
тексту: Овлашћење). Издавање Овлашћења мора се обавити бесконтактно - у сваком
тренутку одржавајте безбедну дистанцу од два метра и након доставе пензије
извршите дезинфиковање руку. Форма Овлашћења налази се на сајту Банке.
2. Исплатом пензије на кућну адресу корисника у сарадњи са Јавним предузећем „Пошта
Србије“, Београд.
3. Клијенти имају право да обавесте Банку да не прихватају ни једну од опција понуђених
у тачкама 1 и 2.
Молимо вас да нас обавестите о изабраном начину подизања пензија позивом Контакт
центра Банке на број телефона 011/20-20-292
1. Уколико се определите за исплату пензија путем Овлашћења, исто мора садржати:
➢ основне генералије односно податке како даваоца Овлашћења тако и пуномоћника
(име и презиме, ЈМБГ, адресу),
➢ пун назив банке и број рачуна 200-хххх-хх са којег се врши исплата,
➢ тачан износ новчаних средстава – у нумеричком и писаном облику,
➢ датум и место,
➢ потпис даваоца Овлашћења односно власника рачуна.
Банка ће прихватати Овлашћења која су дата како на прописаном обрасцу Банке тако
и у слободној форми уколико садрже све наведене елементе и не мора бити оверено код
надлежног органа.
Поред Овлашћења пуномоћник Банци доставља лична идентификациона документа
даваоца Овлашћења и пуномоћника.
2. Уколико се определите за опцију доставе пензије на кућну адресу, у обавези сте да,
поред важеће адресе, Банку обавестите и о тачном износу који желите да Вам се
достави.
3. Уколико се не определите ни за једну од наведених могућности можете нас
контактирати путем Контакт центра Банке.
Молимо вас да нас обавестите о изабраном начину подизања пензија позивом Контакт
центра Банке на број телефона 011/20-20-292 или на имејл: penzije@posted.co.rs.
За сва питања стојимо Вам на располагању
Ваша Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд
Заједно спречимо ширење пандемије корона вируса (COVID - 19)!

