РЕДНИ
БРОЈ ВРСТА СРЕДСТАВА/ПЛАСМАНА
I

Каматна стопа
годишње NKS

EKS

ПАСИВНЕ КАМАТЕ*
Банка приликом исплате камате обрачунава, обуставља од обрачунате камате и
уплаћује на прописане рачуне порез на приход од капитала сагласно важећим
законским прописима на дан исплате камате.
У овом тренутку, према важећим законским прописима, Банка не обрачунава и не
обуставља порез на камату по динарској штедњи.

1.

ПОСЛОВИ ДИНАРСКЕ ШТЕДЊЕ

1.1.

По виђењу*

0,30%

0,30%

Минимални износ улога за средства наведена у тачки 1.1. је 500,00 динара
1.2.

Орочена штедња са исплатом камате по доспећу - класична орочена штедња

1.2.1.

орочен на 1 месец* за постојеће клијенте у
случају реорочења***

0,40%

0,40%

1.2.2.

орочен на 3 месеца*

0,90%

0,90%

1.2.3.

орочен на 6 месеци*

1,25%

1,25%

1.2.4.

орочен на 12 месеци*

1,85%

1,85%

1.2.5.

орочен на 24 месеца* за постојеће клијенте у
случају реорочења***

2,10%

2,10%

1.2.6.

орочен на 25 месеци*

2,10%

2,10%

1.2.7.

орочен на 36 месеци*

2,50%

2,50%

1.2.8.

орочен на 12 месеци 5.000.000 динара и више*

2,05%

2,05%

1.2.9.

орочен на 25 месеци 5.000.000 динара и више*

2,45%

2,45%

1.2.10. орочен на 36 месеци 5.000.000 динара и више*

2,75%

2,75%

Минимални износ улога под тачкама од 1.2.1. до 1.2.7. је 10.000,00 динара
1.3.
1.3.1.

Орочена штедња са исплатом камате по доспећу - дечија орочена штедња
орочен на 12 месеци*

1,85%

1,85%

1.3.2.

орочен на 25 месеци*

2,10%

2,10%

1.3.3.

орочен на 36 месеци*

2,50%

2,50%

1.4.

Орочена штедња са месечном исплатом камате - рентна штедња

1.4.1.

Рентна штедња на 12 месеци*

1,85%

1,85%

1.4.2.

Рентна штедња на 24 месеца* за постојеће
клијенте у случају реорочења***

2,10%

2,10%

1.4.3.

Рентна штедња на 25 месеци*

2,10%

2,10%

Минимални износ улога под тачкама 1.4.1. и 1.4.3. је 20.000,00 динара
1.5.

Орочени динарски депозит на име обезбеђења
0,30%
кредита грађана*

2.

ПОСЛОВИ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ

2.1.

Девизна штедња по виђењу по валутама **
EUR, USD, CHF, CAD, GBP

0,00%

0,30%

0,00%

2.2.

Орочена девизна штедња са исплатом камате по доспећу - класична орочена штедња

2.2.1.

Орочена девизна штедња на 1 месец по валутама * за постојеће клијенте у случају
реорочења***

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

EUR

0,05%

0,04%

USD

0,05%

0,04%

Орочена девизна штедња на 3 месеца по валутама *
EUR

0,05%

0,04%

USD

0,05%

0,04%

Орочена девизна штедња на 6 месеци по валутама *
EUR

0,15%

0,13%

USD

0,05%

0,04%

Орочена девизна штедња на 12 месеци по валутама *
EUR

0,50%

0,43%

EUR за 50.000 EUR и више*

0,80%

0,68%

USD

0,05%

0,04%

Орочена девизна штедња на 24 месеца по валутама* за постојеће клијенте у случају
реорочења
EUR

0,50%

0,43%

USD

0,05%

0,04%

Орочена девизна штедња на 36 месеци по валутама *

EUR

0,80%

0,68%

EUR за 50.000 EUR и више*

1,00%

0,85%

USD

0,05%

0,04%

Минимални износ улога под тачком 2.1. је најмањи папирни апоен, а под тачкама
2.2.1. до 2.2.7. je EUR 100,00 односно USD 100,00
2.3.

Орочена девизна штедња са исплатом камате по доспећу - дечија орочена штедња

2.3.1.

Орочена дечија девизна штедња на 12 месеци у
0,50%
валути EUR

0,43%

2.3.2.

Орочена дечија девизна штедња на 36 месеци у
0,80%
валути EUR

0,68%

2.4.
2.4.1.

Орочена штедња са месечном исплатом камате - рентна девизна штедња
Рентна девизна штедња у валути EUR на 12
0,35%
месеци*
Рентна девизна штедња у валути EUR на 25
0,65%
месеци*
Рентна девизна штедња у валути EUR на 36
0,80%
месеци*
Минимални износ улога под тачкама 2.4.1. до 2.4.3. је 1.000 EUR

0,30%

2.5.

EURO рачун (девизна штедња по виђењу)*

0,00%

2.6.

Наменски орочени девизни депозит за кредите
физичким лицима осим за дугорочне
Каматна стопа за девизне депозите
готовинске кредите и кредите на бази 100%
по виђењу
наменског депозита са валутном клаузулом

2.4.2.
2.4.3.

0,00%

0,55%
0,68%

*Пасивне каматне стопе на девизне депозите по виђењу, орочене девизне и динарске
депозите су фиксне.
**Банка не прима уплате на девизну штедњу по виђењу у валути CHF од 03.10.2016.
***Банка не прима уплате на орочену штедњу у валути RSD, EUR и USD са роком орочења
од 24 месеца од 20.02.2017. и роком орочења од 1 месец од 01.07.2021.
3.

Каматна стопа за гарантни девизни депозит по
платним картицама

Каматна стопа за девизне депозите
по виђењу

II

АКТИВНЕ КАМАТНЕ СТОПЕ

1.

ПОСЛОВИ СА СТАНОВНИШТВОМ - ТЕКУЋИ РАЧУНИ *

1.1.

Каматна стопа на дозвољено прекорачење по
текућем рачуну

1.2.

Каматна стопа на недозвољено прекорачење по Затезна камата утврђена Законом о
текућем рачуну
затезној камати, односно редовно
уговорена камата на дозвољено
прекорачење, уколико је виша*

1.3.

Динарски кредити

1.3.1.

Готовински кредити

1.3.1.1

Готовински кредити са роком отплате од 6 до 36
9,00%**
месеци

1.3.1.2

Регистрованим пољопривредним газдинствима
8,00%**
са роком отплате од 12 месеци

29,85%**

1.3.1.3 Готовински кредит са осигурањем

13,90%**

1.3.1.4 Готовински кредит за пензонере

0,00%**

1.3.1.5 Готовински кредит са осигурањем од губитка
посла

12,90%**

1.3.2.

Дугорочни динарски готовински кредити

8,95% ** у прва 24 месеца, након
тога6M BELIBOR +6%***

1.3.3.

Динарски кредити за рефинансирање

9,50% ** у првих 24 месеца,након
тога6M BELIBOR +6%***

1.3.3.1. Динарски кредити за рефинансирање са
осигурањем
1.3.4. Потрошачки кредити

13,90% **

1.3.4.1 Потрошачки кредити са роком отплате до 12
9,50%**
месеци
Потрошачки кредити са роком отплате преко 12
1.3.4.2
12,90%**
месеци

1.3.5.

Кредити у динарима за куповину аутомобила,
моторних возила и пловних објеката

5,99% ** у првих 12 месеци,након
тога 6M BELIBOR +3,25%*** до
14.12.2019.
од 15.12.2019. - 5,99% ** у првих 12
месеци, након тога 6M BELIBOR +
4,00%***

1.3.6.

Потрошачки кредити по основу уговора о
пословној сарадњи

До 12,90% **

1.3.6.1

Потрошачки кредити по основу уговора о
пословној сарадњи са осигурањем

Од 6,00% до 15,00%**

1.3.7.

Субвенционисани пољопривредни кредити

1.3.7.1.

Субвенционисани пољопривредни кредити за
финансирање сточарства

4%**

Субвенционисани пољопривредни кредити за
1.3.7.2. финансирање пољопривредне производње
осим сточарства

6%**

1.3.8.

Потрошачки кредити за куповину уџбеника и
школског прибора

1.4.

Динарски кредити са валутном клаузолом

1.4.1.

Потрошачки кредити

10,50%**

1.4.2.

Ауто кредити

4,50%** у првих 12 месеци, након
тога 6M EURIBOR + 4,50%***

1.4.3.

Дугорочни готовински кредити

11,95% **

1.4.4.

Дугорочни готовински кредити на бази 100%
наменски положеног депозита

4,50% **

1.4.5.

Дугорочни готовински кредити на бази
обвезница старе девизне штедње

8,50% **

1.4.6.

Готовински кредити са валутном клаузулом на
24 месеца

14,03% **

1.5.

Стамбени кредити индексирани у валути EUR

1.5.1

Са осигурањем код Националне корпорације за 2,90% u prvih 12 meseci, nakon toga
осигурање стамбених кредита (NKOSK)
6M EURIBOR+2,90%****

1.5.2

Без осигурања код Националне корпорације за
осигурање стамбених кредита (NKOSK)

1.6.

Стамбени кредити у динарима

1.6.1

Са осигурањем код Националне корпорације за 5,80%** до првог усклађивања,
осигурање стамбених кредита (NKOSK)
након тога 6M BELIBOR+2,60%***

1.6.2

Без осигурања код Националне корпорације за
осигурање стамбених кредита (NKOSK)

6%** до првог усклађивања, након
тога 6M BELIBOR+3,8%***

1.7.

Кредити за посебне намене

Према одлуци

6,99%**

3,60% у првих 12 месеци, након тога
6M EURIBOR+3,60%****

*Каматне стопе на недозвољено прекорачење по текућим рачунима је променљива. На
износ недозвољеног прекорачења се примењује затезна камата утврђена Законом о
затезној камати, односно редовно уговорена камата на дозвољено прекорачење, уколико је
виша. Обрачун камате врши се применом пропорционалне методе.
**Каматне стопе су фиксне. Обрачун камате врши се применом пропорционалне методе.
*** Промена каматне стопе врши се два пута годишње 30.06. и 31.12. сваке године,
применом збира вредности 6M BELIBOR-a важећег на дан 31.05 и 30.11., на стање дуга на
дан 30.06. и 31.12. сваке године. Обрачун камате врши се применом пропорционалне
методе.
**** Промена каматне стопе врши се два пута годишње 30.06. и 31.12. сваке године,
применом збира вредности 6M EURIBOR-a важећег на дан 31.05 и 30.11., на стање дуга на дан
30.06. и 31.12. сваке године.
Обрачун камате врши се применом пропорционалне методе.
На доспела, а о року ненаплаћена потраживања по кредитима Банка у периоду од доспелости
потраживања за наплату до измирења потраживања обрачунава и наплаћује камату по стопи
утврђеној Законом о затезној камати, односно уговорну уколико је виша.
2.

ПОСЛОВИ СА ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА - Месечна кам. годишња
номинална каматна стопа*
стопа
кам. стопа

годишња
EKS

2.1.

Maestro

24,97%

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

MasterCard Standard RSD

MasterCard Standard EUR

MasterCard GOLD RSD

MasterCard GOLD EUR

Dina Card DK1

VISA KREDITNA

1,85%

1,90%

1,30%

1,90%

1,30%

1,90%

1,95%

22,2%

22,8%

15,6%

22,8%

15,6%

25,27%

26,08%

од 26,89%
до 32,41%
од 17,42%
до 17,55%
од 27,40%
до 31,34%
од 17,42%
до 17,55%
од 27,44%
до 32,37%

од 29,54%
до 31,88%

* За динарска потраживања, номинална каматна стопа је фиксна.
Обрачун камата по кредитним картицама врши се по пропорционалном методу.
На доспела, а о року ненаплаћена потраживања по кредитима Банка у периоду од
доспелости потраживања за наплату до измирења потраживања обрачунава и наплаћује
камату по стопи утврђеној Законом о затезној камати, односно уговорну уколико је виша.
** За девизна потраживања, каматне стопе су фиксне, обрачун камате врши се по
пропорционалном методу.
О променама висине каматних стопа Банка писмено обавештава корисника и објављује 15
дана пре њихове примене на званичном сајту Банке www.posted.co.rs и у пословним
просторијама Банке.
I

ПАСИВНЕ КАМАТЕ

1.

ПАСИВНЕ КАМАТЕ

ПРАВНА ЛИЦА

1.1.

Динарски депозити

По уговору

1.1.1.

По виђењу

По уговору

1.1.2.

Орочени динарски депозити

По уговору

1.2.

Динарски депозити са валутном клаузулом

По уговору

1.3.

Девизни депозити

По уговору

2.

ПАСИВНЕ КАМАТЕ

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

2.1.

Динарски депозити

2.1.1.

По виђењу (на просечно стање)

2.1.1.1.

До 100.000.000,00 - RSD

2.1.2.

Орочени динарски депозити

до 1,80% годишње

До 100.000.000,00 до 365 дана

до 2,70% годишње

2.2.

Dinарски депозити са валутном клаузулом до
1.000.000,00 евра до 365 дана

до 0,20% годишње

2.3.

Девизни депозити

2.3.1.

По виђењу на (просечно стање)

2.3.1.1.

Девизни депозити до 5.000.000,00 - EUR, USD

до 0,20% годишње

2.3.2.

Oročeni devizni depoziti do 5.000.000,00 - EUR, USD

до 0,20% годишње

Банка приликом исплате камате обрачунава, обуставља од обрачунате камате и
уплаћује на прописане рачуне порез на приход од капитала сагласно важећим законским
прописима на дан исплате камате.

У овом тренутку, према важећим законским прописима, Банка не обрачунава и не обуставља
порез на камату на динарске депозите.
II

АКТИВНЕ КАМАТЕ

ПРАВНА ЛИЦА

1.

ДИНАРСКИ КРЕДИТИ

1.1.

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

1.1.1.

Кредити за извоз робе и услуга,и за припрему
производње за извоз

RKS + (4-10) пп
годишње

1.2.1.

Остали краткорочни кредити

RKS + (4-12) пп
годишње

1.3.1

Прекорачење по текућем рачуну - overdraft

RKS + (12-20) пп
годишње

1.4.1.

Аранжмански кредити

По уговору

1.5.1.

Кредити на бази девизног депозита у 100%-тном износу од 6%-9% годишње
кредита са роком орочавања једнаким року враћања
кредита (валутна клаузула у домицилној валути)

1.2.

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

1.2.1.

За основна, трајна обртна средства и остале намене

1.2.2.

За основна, трајна обртна средства и остале намене,
индексирани валутном клаузулом

1.2.3.

За основна, трајна обртна средства и остале намене, на
бази девизног депозита у 100%-отном износу кредита са 6%-9% годишње
роком орочавања једнаким року враћања кредита
(валутна клаузула у домицилној валути)

1.2.4.

За реструктурирање и финансијску консолидацију
дужника - репрограмирање кредита

1.3.

ИНДЕКСИРАНИ КРЕДИТИ

1.3.1.

Динарски кредити индексирани валутном клаузулом, за 7-17% годишње
извоз робе и услуга, и за припрему производње за извоз

RKS + (4-12) пп
годишње
9%-15% годишње

По уговору

EURIBOR + (7-17)%
годишње
1.3.2.

Остали краткорочни динарски кредити индексирани
валутном клаузулом

7-18% годишње
EURIBOR + (7-18)%
годишње

2.

ДЕВИЗНИ КРЕДИТИ

2.1.

У земљи за плаћање према иностранству

2.2.

Из иностранства по уговору са ино банком уз маржу
Банке

2.3.

Кредитне линије из иностранства по уговору са ино
банком

3.
3.1.

ЕСКОНТ МЕНИЦА, ФАКТОРИНГ-ОТКУП ПОТРАЖИВАЊА, УПИС И УПЛАТА
ОБВЕЗНИЦА
RKS + (9-17) пп годишње
Есконт меница

3.2.

Факторинг-откуп потраживања у динарима

3.3.

Факторинг-откуп потраживања у девизама

3.4.

Упис и уплата обвезница у динарима

3.5.

Упис и уплата обвезница у динарима са девизним
еквивалентом
КРЕДИТИ У СКЛАДУ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ АКТИМА
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

4.
5.

9%-17% годишње
0,5%-3,0% годишње
0,5%-2,0% годишње

RKS + (9-17) пп годишње
9-17% годишње
RKS + (9-17) пп годишње
1,6-2,2% месечно
Према актима Владе РС

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

5.1.

по гаранцијама, авалима и акредитивима

3% месечно

6.

VISA BUSINESS – редовна камата

1,00% месечно

III

АКТИВНЕ КАМАТЕ

предузетници

1.

ДИНАРСКИ КРЕДИТИ

1.1.

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

1.1.1.

Кредити за обртна средства

1.1.2.

Кредити за текућу ликвидност

1.1.3.

Прекорачење по текућем рачуну- overdraft

RKS + 10 пп годишње
RKS + 10 пп годишње
RKS + 14 пп годишње

1.1.4.

Кредити на бази девизног депозита у 100%-тном износу
6% годишње
кредита са роком орочавања једнаким року враћања
кредита (валутна клаузула у домицилној валути)

1.2.

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

1.2.1.

За основна, трајна обртна средства и остале намене

1.2.2.

За основна, трајна обртна средства и остале намене,
индексирани валутном клаузулом

1.2.3.

За основна, трајна обртна средства и остале намене, на
бази девизног депозита у 100%-тном износу кредита са
роком орочавања једнаким року враћања кредита
(валутна клаузула у домицилној валути)

1.3.

Индексирани кредити – динарски кредити индексирани 10% годишње
валутном клаузулом

2.

ДЕВИЗНИ КРЕДИТИ

2.1.

у земљи за плаћање обавеза према ино-добављачима

3.

ЕСКОНТ MENICA

3.1.

Есконт меница

4.

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ по гаранцијама

3% месечно

5.

VISA BUSINESS – РЕДОВНА КАМАТА (NKS)*

1% месечно

RKS + 10 пп годишње
10% годишње

6% годишње

10% годишње

RKS + 10 пп годишње

RKS – Референтна каматна стопа НБС коју доноси Извршни одбор НБС и која се објављује на
интернет презентацији НБС
*Номинална каматна стопа (NKS) је променљива и зависи од висине стопе раста
потрошачких цена на месечном нивоу. У случају да је стопа раста потрошачких цена на
месечном нивоу једнака или већа од 0,9%, номинална каматна стопа се за наредни месец
увећава за 0,9 п.п. У случају да је стопа раста потрошачких цена на месечном нивоу
изражена као негативна стопа раста и једнака је или мања од -0,9%, номинална каматна
стопа се за наредни месец умањује за 0,9 п.п. У свим осталим случајевима, Банка
примењује номиналну каматну стопу.
На доспела, а о року ненаплаћена динарска потраживања по кредитним картицама Банка у
периоду од доспелости потраживања за наплату до измирења потраживања обрачунава и
наплаћује камату по стопи утврђеној Законом о затезној камати, односно уговорену уколико је
виша.

