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СЕКТОР ЗА ДЕВИЗНИ И ДИНАРСКИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ
Служба за SWIFT, Eurogiro и девизни платни промет са физичким лицима
Одељење за ино дознаке и текуће девизне рачуне физичких лица
Број: 07-22/

Место и датум

Одељењу за девизни диспонибилитет и
евидентирање пословних промена
на ино рачунима

EUROGIRO/SWIFT ДОЗНАКА
ПО ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ ИЗВРШЕН ПРЕНОС СРЕДСТАВА НА ЖИРО РАЧУН
ДРУГОГ ПРАВНОГ СУБЈЕКТА У ЗЕМЉИ

Број дознаке
Датум уплате
Датум преноса
динарска
конто
противвред.
0,00
0,00
0,00
0,00 038 0100
00
0
0,00 780 0111
средњи курс/кл
куповни курс/кл

износ у валути
Дугује
Потражује
Сектор
Рочност
Курсна разлика

Потпис запосленог:

Шеф Одељења

DRF I 0 0 2

Обр. ДРФи - 002

курс

INVOICE
for payment of commissions related to pension payments to SERBIA for
Invoice No.:
Date

Invoice Date:
No. Of transfers

Unite Price EUR

Total Price EUR

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

TOTAL
Please be so kind as to credit the total amount of EUR
Our account: IBAN FR76 1010 7001 1800 6509 5828 292

Yours sincerely
Jasminka Bosnjak
Manager
International and Domestic Payments Department
DRF E0 1 7

Obr. DRF-017

Broj: __________
Mesto i datum:______________

INSTRUKCIJA
ZA UPLATU DINARSKIH SREDSTAVA ZA PLAĆANJE INOTROŠKA

Naziv pravnog lica / preduzetnika: _________________________________
Mesto i adresa: _____________________________
Matični broj: _____________________________
Interna šifra: _____________________________
PIB: ___________________________________

Obaveštavamo Vas da je po osnovu izvršenog plaćanja prema inostranstvu / prenosa na drugu
domaću banku po nalogu
br. __________________________, u iznosu od
___________________,
račun Banke u inostranstvu zadužen od strane inobanke za iznos od
_________________________
Shodno Vašoj izjavi da prihvatate sve troškove inobanke, potrebno je da, na ime nastalog
inotroška, izvršite uplatu dinarske protivvrednosti deviza:
Prodajni kurs_____________

OPIS
Dinarska protivvrednost deviza:

IZNOS U DINARIMA

UKUPNO ZA UPLATU:
Navedeni iznos naknade treba uplatiti na žiro račun Banke broj: 908 – 20001 - 18, sa pozivom na
broj: 10 - 4050102 - _________ (interna šifra).
Uplatu treba izvršiti istog dana, Ukoliko niste u mogućnosti da izmirite navedenu obavezu istog
dana, potrebno je da se obratite Banci, najkasnije u roku od tri dana, kako bi vam bila
dostavljena nova instrukcija za uplatu dinarske protivvrednosti deviza, u protivnom, bićemo
prinuđeni da naplatu izvršimo na drugi način.
Sve dodatne informacije možete dobiti od Odeljenja za devizni režim i dokumentarne
poslove,
ul. Kraljice Marije br. 3, soba 429, telefoni: 3024-634, 3024-413, 3024-534, fax: 3024-114.

M:P:
ZA BANKU

Obr. TRP – 538

T RPE5 3 8

Broj: ______________
Mesto i datum:________________

INSTRUKCIJA
ZA UPLATU NAKNADE ZA PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU

Naziv pravnog lica/preduzetnika: _________________________________________
Mesto i adresa: ____________________________________
Matični broj: ________________________________
Interna šifra:________________________________
PIB: ______________________________________

Na osnovu Vašeg zahteva od ___________________ godine za plaćanje prema inostranstvu u iznosu od
______________________
obaveštavamo Vas da je potrebno da uplatite naknadu, obračunatu shodno Tarifi naknada za usluge koje
vrši Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd u radu sa pravnim licima i preduzetnicima:
Prodajni kurs___________
OPIS
IZNOS U DINARIMA
UKUPNO ZA UPLATU:
Na osnovu člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost, naknada je oslobođena plaćanja poreza.

Navedeni iznos naknade treba uplatiti na žiro račun Banke broj: 908-20001-18, sa pozivom na broj: 100210110-____________(interna šifra).
Uplatu treba izvršiti istog dana, u protivnom, smatraćemo da ste odustali od zahteva, a predmetnu instrukciju
smatraćemo nevažećom. Ukoliko od zahteva niste odustali, potrebno je da ga ponovite narednog radnog
dana, kako bi dobili nove instrukcije za uplatu. Ukoliko naknadu uplatite najkasnije do 14.30h, vaš zahtev će
biti realizovan istog dana.
Istovremeno sa uplatom naknade, potrebno je Banci dostaviti Nalog za plaćanje, sa pratećom
dokumentacijom.
Sve dodatne informacije možete dobiti od Odeljenja za devizni režim i dokumentarne poslove, ul. Kraljice
Marije br. 3, soba 429, telefoni: 3024-634, 3024-413, 3024-534, fax: 3024-114.

____________________________ M.P.
ZA BANKU

Obr. TRP - 533
T RPE5 3 3

Broj: ______________
Mesto i datum:________________

INSTRUKCIJA
ZA UPLATU NAKNADE ZA PRENOS NA DRUGU DOMAĆU BANKU

Naziv pravnog lica/preduzetnika: _________________________________________
Mesto i adresa: ____________________________________
Matični broj: ________________________________
Interna šifra:________________________________
PIB: ______________________________________

Na osnovu Vašeg zahteva od ___________________ godine za prenos na drugu domaću banku u iznosu
od
______________________
obaveštavamo Vas da je potrebno da uplatite naknadu, obračunatu shodno Tarifi naknada za usluge koje
vrši Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd u radu sa pravnim licima i preduzetnicima:
Prodajni kurs___________
OPIS
IZNOS U DINARIMA
UKUPNO ZA UPLATU:
Na osnovu člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost, naknada je oslobođena plaćanja poreza.

Navedeni iznos naknade treba uplatiti na žiro račun Banke broj: 908-20001-18, sa pozivom na broj: 100210110-____________(interna šifra).
Uplatu treba izvršiti istog dana, u protivnom, smatraćemo da ste odustali od zahteva, a predmetnu instrukciju
smatraćemo nevažećom. Ukoliko od zahteva niste odustali, potrebno je da ga ponovite narednog radnog
dana, kako bi dobili nove instrukcije za uplatu. Ukoliko naknadu uplatite najkasnije do 14.30h, vaš zahtev će
biti realizovan istog dana.
Istovremeno sa uplatom naknade, potrebno je Banci dostaviti – instrukciju za usmeravanje deviznih
sredstava.
Sve dodatne informacije možete dobiti od Odeljenja za devizni režim i dokumentarne poslove, ul. Kraljice
Marije br. 3, soba 429, telefoni: 3024-634, 3024-413, 3024-534, fax: 3024-114.

____________________________ M.P.
ZA BANKU

Obr. TRP - 539
T RPE5 3 9

INTERNI NALOG
Broj doznake

Broj naloga

Valuta

Matični broj
nalogodavca /
korisnika
1

Datum valute

Iznos u dinarima

2

Oznaka

Iznos u valuti

3

4

5

Osnov

Račun

6

7

Svrha

Mesto i datum unosa

Obr. TRP – 532

Pečat i potpis banke

T RPE5 3 2

Broj: ______________
Mesto i datum:________________

INSTRUKCIJA
ZA UPLATU NAKNADE ZA PLAĆANJE / ISPLATU GOTOVINE SA DINARSKOG RAČUNA
NEREZIDENTA

Naziv nerezidenta: _________________________________________
Mesto i adresa: ____________________________________
Matični broj: ________________________________
Interna šifra:________________________________
PIB: _______________________________________

Na osnovu Vašeg zahteva od _____________ godine za plaćanje / isplatu gotovog novca sa Vašeg
dinarskog računa u iznosu od
RSD ______________________
obaveštavamo Vas da naknada, obračunata shodno Tarifi naknada za usluge koje vrši Banka Poštanska
štedionica a.d. Beograd u radu sa pravnim licima i preduzetnicima, iznosi:
RSD _________________________
(Na osnovu člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost, naknada je oslobođena plaćanja poreza)

Shodno Vašim instrukcijama, naplatu obračunate naknade ćemo izvršiti zaduženjem Vašeg dinarskog /
deviznog računa.
Sve dodatne informacije možete dobiti od Odeljenja za devizni režim, ul. Kraljice
soba 429, telefoni: 3024-634, 3024-413, 3024-534, fax: 3024-114.

Marije br. 3,

____________________________ M.P.
ZA BANKU

Obr. TRP – 540

T RPE5 4 0

T RP E 5 4 5

T RP E 5 4 5

Broj: ________________
Mesto i datum: _________________

O B A V E Š T E NJ E
O NAPLATI IZ INOSTRANSTVA
Naziv pravnog lica/preduzetnika: _________________________________________
Mesto i adresa: ____________________________________
Matični broj: ________________________________
IBAN: ______________________________
Dana ____________ godine primili smo od inobanke poruku kojom nas obaveštava da je u Vašu korist uplaćen
iznos od ______________________________
Sa valutom: _______________________________
Po nalogu:
_______________________________
Po osnovu:
_______________________________
Inotroškovi:
_______________________________
Napomena:
_______________________________
U skladu sa odredbama Odluke o o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom i Uputstva za
sprovodjenje Odluke (Službeni glasnik RS br. 24/2007, sa izmenama i dopunama), molimo Vas da nam ODMAH
dostavite:
 Izjavu sa podacima o predmetnoj naplati iz inostranstva, na memorandumu, uz overu pečatom i
potpisom ovlašćenih lica i
 dokumentaciju po osnovu koje je naplata izvršena, ukoliko je dostavljanje iste propisano Zakonom u
o deviznom poslovanju i podzakonskim aktima.
Vaša izjava mora obavezno sadržati sledeće podatke:
1. Šifra osnova naplate (prema Šifarniku osnova, koji čini sastavni deo pomentog Uputstva NBS).
2. Opis transakcije i dokumenta po kojima se vrši naplata (faktura, profaktura, ugovor ili drugi dokument).
2. Registarski broj kredita i Godina kredita (obavezni podaci, ukoliko se naplata vrši po kreditnom poslu
sa inostranstvom, uz dostavaljnje Banci propisanog obrazca kojim su isti evidentirani kod NBS: KZ, KO ili
PI obrazci).
3. Podatak o tome da li se naplata vrši avansno ili ne.
4. Podatak o tome da li se naplata se vrši od drugog nerezidenta po Ugovoru o prenosu potraživanja ili
dugovanja (koji se dostavlja Banci zajedno sa fakturom i JCI).
5. Ukoliko Vi niste krajnji korisnik naplate, Izjava treba da sadrži zahtev Banci da izvrši prenos sredstava
krajnjem korisniku naplate, sa preciznim podacima o: nazivu, matičinom broju i broju deviznog računa
– IBAN-a krajnjeg korisnika naplate kao i o nazivu banke kod koje je račun otvoren, sa tačnim
instrukcijama za prenos, ukoliko je račun otvoren kod druge domaće banke
Sve dodatne informacije možete dobiti od Odeljenja za devizni režim i dokumentarne poslove, telefoni: 0113024-534, 3024-413, 3024-634, fax: 3024-114, e-mail adresa: bps-deviznirezim@ps.co.rs.
S poštovanjem,
____________________________
VAŽI BEZ PEČATA I POTPISA

Obr. TRP – 528

T RPE5 2 8

ЗАХТЕВ ЗА ПЛАЋАЊЕ / ПРЕНОС СРЕДСТАВА У ИНОСТРАНСТВО
Молим Банку Поштанску штедионицу а.д. Београд да на терет мог текућег девизног
рачуна број: _______________ изврши:
1. плаћање

2. пренос средстава у иностранство
(заокружити жељену опцију)

у износу од __________

_____________

(шифра вал.)

(износ)

према следећим инструкцијама:
Корисник

_________________________________________

Адреса

_________________________________________

Број рачуна (IBAN)

_________________________________________

Банка прималац

_________________________________________

SWIFT code

_________________________________________

Сврха плаћања

_________________________________________

У прилогу достављам

_________________________________________

Сагласан сам да Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, задужи мој текући
девизни рачун за износ накнаде одређен важећом тарифом накнада.
Контакт телефон клијента: _______________
______________________
Mесто и датум
______________________
Потпис клијента

_____________________
За Банку

Обр. ДРФ - 009

DRF E 0 0 9

-----------------------------------------------------------------

ПОТВРДА
Потврђује се да је примљен Захтев за плаћање / пренос средстава у иностранство
са девизног рачуна број: ___________ који се води на:
име: ______________________________ адреса: ____________________________
______________________
За Банку
Обр. ДРФ - 009

T RP E 5 4 6

T RP E 5 4 6

ЗАХТЕВ ЗА ПЛАЋАЊЕ И ПРЕНОС СРЕДСТАВА НА ДРУГУ БАНКУ
Молим Банку Поштанску штедионицу а.д. Београд да на терет мог текућег девизног
рачуна број: _______________ изврши:
1. плаћање

2. пренос средстава

(заокружити жељену опцију)
у износу од __________

_____________

(шифра вал.)

(износ)

према следећим инструкцијама:
Корисник

_________________________________________

Адреса

_________________________________________

Број рачуна (IBAN)

_________________________________________

Банка прималац

_________________________________________

SWIFT code

_________________________________________

Сврха плаћања

_________________________________________

У прилогу достављам

_________________________________________

Сагласан сам да Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, задужи мој текући
девизни рачун за износ накнаде одређен важећом тарифом накнада.
Контакт телефон клијента: _______________
______________________
Mесто и датум
______________________
Потпис клијента

______________________
За Банку

Обр. ДРФ – 025
DRF E0 2 5

-----------------------------------------------------------------

ПОТВРДА
Потврђује се да је примљен Захтев за плаћање / пренос средстава са девизног
рачуна број: ___________ који се води на:
име: ______________________________ адреса: ____________________________
______________________
За Банку
Обр. ДРФ – 025

DRF E0 2 5

СЕКТОР ЗА ДЕВИЗНИ И ДИНАРСКИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ
Служба за SWIFT, Eurogiro и девизни платни промет са физичким лицима
Одељење за ино дознаке и текуће девизне рачуне физичких лица
Број:

Место и датум

СЕКТОРУ ЗА ПОСЛОВЕ СА СТАНОВНИШТВОМ
Одељењу за отварање текућих рачуна, трајне налоге и
борачко-инвалидску заштиту

ТРАЈНИ НАЛОЗИ ЗА ПЛАЋАЊЕ СТАЛНИХ МЕСЕЧНИХ ОБАВЕЗА
ЗАДУЖЕЊЕМ ТЕКУЋИХ ДЕВИЗНИХ РАЧУНА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
ДАНА
2010. ГОДИНЕ

Ред.
бр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

БР.ТДР

УСЛУГА

ДАТУМ
ДАТУМ ПРИМИО
ПРЕДАЈЕ ПРИЈЕМА

НАПОМЕНА:

Потпис запосленог:

Обр.ДРФи - 003

Шеф Одељења

НАПОМЕНА

ТРАЈНИ НАЛОГ ЗА ПРЕНОС СРЕДСТАВА
СА ТЕКУЋЕГ ДЕВИЗНОГ РАЧУНА НА ДИНАРСКИ ТЕКУЋИ РАЧУН
Молим Вас да задужењем мог текућег девизног рачуна број: ____________________
по основу прилива:
1. само пензије

2. само индивидуалне уплате

3. све уплате

(заокружити жељену опцију)
извршите пренос:
1. укупног износа средстава
2. једном месечно у износу од __________

_____________

(шифра вал.)

(износ)

(заокружити жељену опцију)
на динарски текући рачун број: 200 - _________________________ који се води код
Банке Поштанске штедионице а.д. Београд.
Датум активирања налога: _______________
Контакт телефон клијента: _______________
______________________
Mесто и датум
______________________
Потпис клијента

______________________
За Банку

Обр. ДРФ - 007
DRF E0 0 7

-----------------------------------------------------------------

ПОТВРДА
Потврђује се да је примљен Трајни налог за пренос средстава са текућег девизног
рачуна број: ___________ који се води на:
име: ______________________________ адреса: ____________________________
на динарски текући рачун број: 200 - ___________ који се води на:
име: ______________________________ адреса: ____________________________
______________________
За Банку
Обр. ДРФ - 007

Сектор за девизни и динарски платни промет
Служба за девизни режим, документарне послове и девизни диспонибилитет
Одељење за девизни режим и документарне послове

Број: _______________
Место и датум: ________________________

НАЛОГ
ЗА ИСПЛАТУ АКОНТАЦИЈЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ У ИНОСТРАНСТВО

ФИЛИЈАЛА / ЕКСПОЗИТУРА: _____________________________

Обавештавамо вас да је :
___________________________________________________________________________________
(Назив налогодавца)
Матични број: ______________________ Интерна шифра: ____________________
обезбедио покриће за исплату ефективног страног новца на име аконтације за службено путовање у
иностранство, који смо пренели на рачун 051-0999, и то:
Износ ефективног страног новца: ________________________
________________________
________________________
Апоенска структура: ________________________
________________________
________________________
Ефективни страни новац преузима - подиже овлашћено лице из рубрике 12. Налога за плаћање.

Прилог: Налог за плаћање бр. ______________________
_________________________________________

Потпис запосленог

Шеф Одељења

____________________________

______________________________

Обр. ТРПи – 502

T RPI 5 0 2

Сектор за девизни и динарски платни промет
Служба за девизни режим, документарне послове и девизни диспонибилитет
Одељење за девизни режим и документарне послове

Број: ________________
Место и датум: ___________________________

НАЛОГ
ЗА ПРИЈЕМ ЕФЕКТИВЕ СА СЛУЖБЕНОГ ПУТА У ИНОСТРАНСТВО

ФИЛИЈАЛА / ЕКСПОЗИТУРА: _____________________________

Молимо вас да по налогу:
___________________________________________________________________________________
(Назив налогодавца)
Матични број: ______________________ Интерна шифра: ____________________
примите ефективни страни новац на име повраћаја по коначном обрачуну трошкова за службено
путовање у иностранство, реализованог по Налогу за плаћање број: _________________________
__________________________________________________________________________________
Износ ефективног страног новца: ________________________
________________________
________________________
Примљена средстава треба пренети на рачун 051-0999, како би Одељење за девизни режим и
документарне послове испоставило Налог за наплату у корист рачуна клијента.

Потпис запосленог

Шеф Одељења

___________________________

______________________________

Обр. ТРПи – 503

T RPI 5 0 3

НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ ПРЕМИЈЕ
ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА У ЗЕМЉИ
Молим Банку Поштанску штедионицу а.д. Београд да по мом налогу изврши
плаћање премије животног осигурања, преносом на рачун осигуравајућег друштва
__________________________, код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.
Плаћање извршити задуживањем :
текућег девизног рачуна број

_________________________

који гласи на име:

_________________________

за износ: ЕУР

_________________________

по полиси број:

_________________________

чију копију достављам у прилогу.
Сагласан сам да Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, задужи мој текући
девизни рачун за износ накнаде одређен важећом тарифом накнада. Обавезујем се
да обезбедим средства на свом текућем девизном рачуну за извршење Налога за
плаћање и за износ накнаде.
______________________
Број личне карте
______________________
Место и датум
______________________
Потпис клијента

______________________
За Банку

Обр. ДРФ – 024
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ПОТВРДА
Потврђује се да је примљен Захтев за плаћање премије животног осигурања, са
девизног рачуна број: ______________ који се води на:
име: ______________________________ адреса: ____________________________
у корист рачуна осигуравајућег друштва __________________________, код Банке
Поштанска штедионица.
______________________
За Банку
Обр. ДРФ – 024
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ПОНУДА
1.

Пословно име, име и адреса предуговорних страна

1.1.

Пословно име Банке

1.3.

Назив корисника

1.2.

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д. , БЕОГРАД
Адреса седишта банке

1.4.

Адреса корисника

Краљице Марије бр.3, Београд

2.

Опис главних карактеристика производа

2.1.
2.2.

Врста депозита
Укупан износ депозита

2.3.

Валута у којој корисник полаже депозит, у случају депозита са
уговореном валутном клаузулом и тип курса (званични средњи
курс), и датум обрачуна
Трајање уговора, односно период орочења

2.4.
3.
3.1.

По виђењу

На неодређени период

Приходи и трошкови по основу депозита
Висина и променљивост годишње номиналне каматне стопе
Фиксна или променљива
Ако је променљива навести:
- елементе на основу којих се одређује,
- њихову висину у време закључења уговора,
- периоде у којима ће се мењати,
- фиксни елемент (ако је уговорен)

Променљива
Промена каматне стопе се врши једном годишње, по истеку
календарске године, након званичног објављивања индекса
потрошачких цена. Промена каматне стопе се врши у случају када
је званични индекс потрошачких цена на годишњем нивоу већи у
односу на базни индекс за 10 процентних поена, односно уколико
је званични индекс потрошачких цена на годишњем нивоу мањи за
10 процентних поена у односу на базни индекс, при чему се
каматне стопе коригују у висини 10% постојеће каматне стопе.
Камата се обрачунава и приписује главници једном годишње, на
дан 31.12. сваке године.
%

3.2.
3.3.

Висина ефективне каматне стопе
%
Врста и висина свих накнада и других трошкова који падају на
терет депонента
Фиксни или променљиви
Ако су променљиви, навести:
- елементе на основу којих се одређују,
- њихову висину у време закључења уговора,
- периоде у којима ће се мењати,
- начин на који ће се мењати.

4.
4.1.

Променљивe накнаде
Промена накнада се врши једанпут годишње, по истеку
календарске године, након званичног објављивања индекса
потрошачких цена. Промена накнада се врши у случају када је
званични индекс потрошачких цена на годишњем нивоу већи у
односу на базни индекс за 8 процентних поена, односно уколико је
званични индекс потрошачких цена на годишњем нивоу мањи за 8
процентних поена у односу на базни индекс, при чему се накнаде
коригују у висини од 10% од износа постојеће накнаде.

Друге важне информације
Услови и начин одустајања од уговора и висина трошкова који
настају у случају одустајања

У сваком тренутку, без накнаде

Корисник има право да на захтев добије бесплатан примерак нацрта уговора о депозиту.
Банку подаци из понуде обавезују до: 15 дана од дана издавања Понуде.
Место и датум:
____________________________________

____________________________________
(потпис овлашћеног лица и печат банке)
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ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА
1.

Пословно име, име и адреса уговорних страна

1.1.

Пословно име Банке

1.3.

Назив корисника

1.2.

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д. , БЕОГРАД
Адреса седишта банке

1.4.

Адреса корисника

Краљице Марије бр.3, Београд

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Опис главних карактеристика депозитног производа
Врста депозита
Период на који банка прима депозит
Износ средстава који банка прима у депозит
Валута у којој корисник полаже депозит, у случају депозита са
уговореном валутном клаузулом и тип курса (званични средњи
курс), и датум обрачуна

3.

Приходи и трошкови по основу депозита

3.1.

Висина и променљивост годишње номиналне каматне стопе
Фиксна или променљива
Ако је променљива навести:
- елементе на основу којих се одређује,
- њихову висину у време закључења уговора,
- периоде у којима ће се мењати,
- фиксни елемент (ако је уговорен)

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Пореска обавеза корисника (проценат)
Висина ефективне каматне стопе на дан закључења уговора
Безусловне погодности које банка пружа у вези с депозитом
Метод који се примењује код обрачуна камате
(конформни, пропорционални и др.)
Врста и висина свих накнада и других трошкова који падају на
терет депонента
Фиксни или променљиви
Ако су променљиви, навести:
- елементе на основу којих се одређују,
- њихову висину у време закључења уговора,
- периоде у којима ће се мењати,
- начин на који ће се мењати.

3.6.

4.

По виђењу
На неодређени период

Променљива
Промена каматне стопе се врши једном годишње, по истеку
календарске године, након званичног објављивања индекса
потрошачких цена. Промена каматне стопе се врши у случају када
је званични индекс потрошачких цена на годишњем нивоу већи у
односу на базни индекс за 10 процентних поена, односно уколико
је званични индекс потрошачких цена на годишњем нивоу мањи за
10 процентних поена у односу на базни индекс, при чему се
каматне стопе коригују у висини 10% постојеће каматне стопе.
Камата се обрачунава и приписује главници једном годишње, на
дан 31.12. сваке године.
%
15,00 %
%
Конформни метод
Променљивe накнаде
Промена накнада се врши једанпут годишње, по истеку
календарске године, након званичног објављивања индекса
потрошачких цена. Промена накнада се врши у случају када је
званични индекс потрошачких цена на годишњем нивоу већи у
односу на базни индекс за 8 процентних поена, односно уколико је
званични индекс потрошачких цена на годишњем нивоу мањи за 8
процентних поена у односу на базни индекс, при чему се накнаде
коригују у висини од 10% од износа постојеће накнаде.

Друге битне информације

4.1.

Начин на који и услови под којима корисник може располагати
У сваком моменту, до висине расположивих средстава
средствима депозита
4.2.
Износ осигураног депозита
EUR 50.000 у динарској противвредности
4.3.
Адреса на коју корисник може да достави приговор банци у вези с
Банка Поштанска штедионица, а.д. Београд, Краљице Марије бр.3,
депозитом *
11120 Београд
* Ако корисник није задовољан одговором банке, има право да упути приговор Народној Банци Србије – Центру за кориснике финансијских услуга,
на адресу Поштански фах 712.
Место и датум:
____________________________________
Име и презиме, ЈМБГ, и потпис корисника

____________________________________
потпис овлашћеног лица и печат банке
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M.BROJ:
IBAN:

IZVOD ZA KLIJENTA

Datum izvoda:

RAČUN
Referenca
RB Osnov
Svrha

Valuta:

Broj izvoda:

Datum obrade Datum valute
Naziv ino partnera

Inic. služ.
Na teret

U korist

0. STARI SALDO

1.

2.

UKUPAN PROMET
NOVI SALDO

Napomena:
Za dodatna obaveštenja možete se obratiti Odeljenju za devizni režim i dokumentarne poslove
na tel. broj 3024-634, 3024-534, 3024-413
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD
11000 BEOGRAD
Kraljice Marije 3
Ž.R. 908-20001-18
Matični broj: 07004893
PIB: 100002549
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