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ОБАВЕШТЕЊЕ свим клијентима Алта банке а.д. Београд o понуди застоја у отплати обавеза 

(мораторијум) 

 

У складу са Одлуком о привременим мерама ради ублажавања последица пандемије COVID-19 у циљу 

очувања стабилности финансијског система, донете од стране Извршног одбора Народне банке Србије дана 

27. јула 2020. године (у даљем тексту: Одлука), Алта банка а.д. Београд свим клијентима из категорије 

физичких лица, пољопривредника, предузетника и правних лица доставља: 

 

ПОНУДУ ЗАСТОЈА У ОТПЛАТИ ОБАВЕЗА (МОРАТОРИЈУМ) ПО ОСНОВУ  

КРЕДИТА И КРЕДИТНИХ ПРОИЗВОДА, ГАРАНЦИЈА, КРЕДИТНИХ КАРТИЦА И ДОЗВОЉЕНИХ ПРЕКОРАЧЕЊА ПО 

ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА ОДОБРЕНИХ ПРЕ СТУПАЊА НА СНАГУ  ОДЛУКЕ, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: 

 

1. Почев од дана ступања на снагу напред наведене Одлуке, односно од 28. јула 2020. године, па све до 30. 

септембра 2020. године, Алта банка обуставља исплате по трајним налозима клијената чије су обавезе 

обухваћене мораторијумом. У току периода трајања мораторијума, Банка неће покретати поступак 

извршења као ни поступак принудне наплате  према дужницима у циљу наплате доспелих обавеза. 

 

2. Мораторијум се не примењује на накнаде за услуге банке, као што су услуге платног промета (нпр. 

провизија за извршење трансакција, накнаде за одржавање рачуна, услуге у вези са сефовима и слично). 

 

3. Почетак примене мораторијума је 1. август 2020. године и њиме су обухваћене обавезе по основу 

кредита и кредитних производа, гаранција, кредитних картица и дозвољених прекорачења по текућим 

рачунима одобрених пре ступања на снагу  одлуке,  а које доспевају током августа и септембра 2020. 

године, тако да се мораторијум завршава 30. септембра 2020. године. Обавезе које доспевају на наплату 

током јула 2020. године су такође обухваћене мораторијумом.  На напред наведене обавезе Банка неће 

обрачунавати затезну камату, већ редовну камату, чија ће отплата након мораторијума бити равномерно 

распоређена на период отплате кредита и других производа.  

 

4. За клијенте / физичка лица, пољопривреднике и предузетнике, Банка ће током трајања мораторијума за 

све производе обрачунавати редовну уговорену камату тако да обрачуната камата одговара износу 

редовне камате у складу са постојећим планом отплате. Овако обрачуната камата неће бити приписана 

главници дуга, већ ће бити равномерно распоређена на период отплате кредита и кредитних производа 

који ће бити продужен за период трајања мораторијума. 

 

a. Кредитне картице и дозвољени минуси по текућим рачунима који доспевају у току трајања 

мораторијума биће аутоматски продужени до 01. децембра 2020. без додатних захтева. Током 

трајања мораторијума на обавезе по основу кредитних картица и дозвољеног минуса по текућем 

рачуну банка обрачунава редовну (уговорену) камату на искоришћени износ.   
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b. Кредити (стамбени, потрошачки и готовински) - стање дуга по главници и редовној камати, 

отплатиће се продужењем важећег рока отплате за период трајања мораторијума повећањем 

преосталог броја ануитета у складу са новим отплатним планом. 

 

5. За клијенте / правна лица, односно привредна друштва, Банка ће обрачунавати редовну уговорену 

камату на износе недоспелог дуга који укључује и износе главнице дуга које доспевају током трајања 

мораторијума. Овако обрачуната камата неће бити приписана главници дуга, већ ће бити равномерно 

распоређена на период отплате кредита који ће бити продужен за период трајања мораторијума. Начин 

отплате обавеза по истеку мораторијума: 

 

a. Код кредита са уговореним враћањем у једнаким ануитетима или једнаким ратама главнице 

дуга, стање дуга по главници и редовној камати, отплатиће се продужењем иницијалног рока 

отплате за период трајања мораторијума повећањем преосталог броја ануитета односно рата и 

у складу са новим отплатним планом; 

b. код кредита са уговореним једнократним враћањем који доспевају за време трајања 

мораторијума и револвинг кредита који доспевају за време трајања мораторијума, датум 

доспећа ће бити продужен за период трајања мораторијума од дана истека мораторијума. 

c. У току трајања мораторијума извршиће се аутоматско продужење рока важности кредитних 

картица и овердрафт кредита који доспевају у току периода трајања мораторијума код свих 

клијената, за период важења мораторијума, без додатних захтева. 

 

6. Банка ће свим клијентима који се одлуче да користе мораторијум, доставити нови план отплате обавеза 

(где је применљиво) путем електронске или редовне поште, без додатних трошкова. 

 

7. Уколико у року од (10) десет дана од објављивања овог обавештења не одбијете наведену Понуду, 

сматраће се да сте исту прихватили без обавезе доласка у Банку. 

 

8. Понуду можете одбити у року од (10) десет дана од објављивања овог обавештења по сваком 

појединачном кредиту/кредитном производу/другом производу слањем обавештења Банци; 

- путем електронске поште на адресу: moratorijum@jubmes.rs  или 

- путем редовне поште на адресу Алта банка, Булевар Зорана Ђинђића 121, 11070 Нови Београд, или 

- позивом на број 011/2205 649 или 011/2205 641 за физичка лица, и позивом на број 011/2205 604 за 

правна лица 

- попуњавањем обрасца у најближој експозитуру Банке. 

 

9. Током трајања мораторијума имате право да одустанете од примене истог по сваком појединачном 

кредиту/кредитном производу/другом производу слањем обавештења на начин из претходне тачке, као 

и ако у целини извршите уплату доспеле а неизмирене обавезе која је обухваћена мораторијумом. 
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10. Након истека мораторијума уколико нисте сагласни са новим предложеним моделом отплате, можете 

се одлучити за један од два алтернативна модела и то  да: 

1) измирите све обавезе по основу кредита које су биле обухваћене мораторијумом (све ануитете из 

периода мораторијума - главницу и редовну камату), или  

2) измирите само обавезе по основу редовне камате која се обрачунава за време трајања 

мораторијума уз продужење рока отплате кредита за период трајања мораторијума. 

Обавештење које треба да садржи ваше изјашњење за који алтернативни модел сте се одлучили дужни 

сте да доставите Банци у року од 7 (седам) дана од пријема новог плана отплате, о чему ћете бити 

детаљније обавештени приликом слања новог плана отплате. 

 

11. Објављивањем овог обавештења о понуди застоја у отплати (мораторијум) на интернет презентацији 

банке, сматра се да је понуда достављена свим клијентима. 

 

Више информација о репрезентативном примеру и примени мораторијума у пракси можете пронаћи 

кликом  на линк  

 

 

http://www.altabanka.rs/upload/documents/News/2020/REPREZENTATIVNI_Primer_moratorijum%20avg2020.pdf

