

ПРОМОТИВНИ УСЛОВИ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА
без обавезе преноса зараде

Обавештаваmо Вас о ПРОМОТИВНОЈ понуди намењеној Вашим запосленима, која подразумева
примену повољнијих-аранжманских услова кредитирања. Понуда обухвата динарске ГОТОВИНСКЕ,
ПОТРОШАЧКЕ И КРЕДИТЕ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ без валутне клаузуле.
У понуди су краткорочни (до 12 месеци) и дугорочни
кредити (до 36 месеци) са фиксном каматном стопом у
периоду отплате кредита, као и дугорочни кредити (до 60
месеци) са променљивом каматном стопом.
Каматна стопа за краткорочне кредите до 12 месеци
износи свега 6,5% годишње, а за дугорочне кредите до 36
месеци 8,5% годишње (фиксно, без валутне клаузуле).
Дугорочни кредити са роком отплате до 60 месеци
одобравају се са променљивом каматном стопом 6М
BELIBOR+5%, што тренутно износи 8,69% годишње.
Све камате се обрачунавају по пропорционалном методу.
Као посебну погодност истичемо, да корисници кредита немају обавезу преноса зараде на Српску
банку а.д., а накнада за обраду кредитног захтева износи свега 1%. Додатно, корисник нема обавезу
ни отварања текућег рачуна у Српској банци, јер средства кредита могу бити исплаћена на текући
рачун корисника у било којој пословној банци.
У случају преноса зараде на Банку, не обрачунава се накнада за обраду кредитног захтева.
Кредити до 1.200.000,00 динара, одобравају се само на бази менице, као инструмента обезбеђења, уз
административну забрану током отплате кредита.

Позивамо Вас да искористите јединствену понуду за додатно финансирање, или рефинансирање
постојећих обавеза по најповољнијим условима које нуди Српска банка а.д. !

Детаљне информације можете добити у Експозитури Београд у улици Савска 25. Београд
Контакт телефони 011/3607-497; 011/3607-291; 011/3607-207; е-mail: ekspozitura@srpskabanka.rs
www.srpskabanka.rs



Репрезентативни примери-промотивни услови кредитирања
Кредити са периодом отплате од 6-12 месеци









Максимални износ кредита до 3.000.000 РСД
Каматна стопа – фиксна
НКС 6,50% годишње
Без учешћа и депозита
Без валутне клаузуле
Метод обрачуна – пропорционални метод
Jeднoкрaтнa нaкнaдa зa oбрaду зaхтeвa: 1,00 %
Обрада захтева – *БЕЗ НАКНАДЕ за Клијенте који пренесу зараду у СБ

Репрезентативни пример за износ кредита од 100.000,00 динара:
Тип клијента

Клијент Банке и други клијенти
који испуњавају потребне предуслове

*Клијент који пренесе зараду у СБ
(промотивни период без трошкова обраде)

Износ кредита

100.000 РСД

100.000 РСД

Номинална каматна стопа

6,50% фиксна- на годишњем нивоу

6,50% фикснa- нa гoдишњeм нивoу

Ефективна каматна стопа

9,28% - нa гoдишњeм нивoу

7,25% - нa гoдишњeм нивoу

12 месеци

12 месеци

1,00% (1.000 РСД)

Без накнаде*

Укупна камата

3.555,68 РСД

3.555,68 РСД

Месечна рата

8.629,64 РСД

8.629,64 РСД

104.851,68РСД

103.851,68 РСД

Период отплате
Накнада за обраду захтева

Укупан износ који клијент треба да плати
Дoдaтни трoшкoви кojи пaдajу нa тeрeт
кoрисникa

Mеница – 50РСД;
Извeштaj крeдитнoг бирoa–246 РСД

Mеница – 50РСД;
Извeштaj крeдитнoг бирoa–246 РСД

Кредити са периодом отплате од 12-36 месеци









Максимални износ кредита до 3.000.000 РСД
Каматна стопа – фиксна
НКС 8,50% годишње
Без учешћа и депозита
Без валутне клаузуле
Метод обрачуна – пропорционални метод
Jeднoкрaтнa нaкнaдa зa oбрaду зaхтeвa: 1,00 %
Обрада захтева – *БЕЗ НАКНАДЕ за Клијенте који пренесу зараду у СБ

Репрезентативни пример за износ кредита од 300.000,00 динара:
Тип клијента

Клијент Банке и други клијенти
који испуњавају потребне предуслове

*Клијент који пренесе зараду у СБ
(промотивни период без трошкова обраде)

Износ кредита

300.000 РСД

300.000 РСД

Номинална каматна стопа

8,50% фиксна- на годишњем нивоу

8,50% фикснa- нa гoдишњeм нивoу

Ефективна каматна стопа

9,64 % - нa гoдишњeм нивoу

8,89 % - нa гoдишњeм нивoу

36 месеци

36 месеци

1,00% (3.000 РСД)

Без накнаде*

Укупна камата

40.929,36 РСД

40.929,36 РСД

Месечна рата

9.470,26 РСД

9.470,26 РСД

344.225,36 РСД

341.225,36 РСД

Период отплате
Накнада за обраду захтева

Укупан износ који клијент треба да плати
Дoдaтни трoшкoви кojи пaдajу нa тeрeт
кoрисникa

Mеница – 50РСД;
Извeштaj крeдитнoг бирoa–246 РСД

Mеница – 50РСД;
Извeштaj крeдитнoг бирoa–246 РСД

Детаљне информације можете добити у Експозитури Београд у улици Савска 25. Београд
Контакт телефони 011/3607-497; 011/3607-291; 011/3607-207; е-mail: ekspozitura@srpskabanka.rs
www.srpskabanka.rs



Репрезентативни примери-промотивни услови кредитирања
Кредити са периодом отплате од 12-60 месеци









Максимални износ кредита до 3.000.000 РСД
Каматна стопа – променљива
6М БЕЛИБОР+5,00% годишње
Без учешћа и депозита
Без валутне клаузуле
Метод обрачуна – пропорционални метод
Jeднoкрaтнa нaкнaдa зa oбрaду зaхтeвa: 1,00 %
Обрада захтева – *БЕЗ НАКНАДЕ за Клијенте који пренесу зараду у СБ

Репрезентативни пример за износ кредита од 500.000,00 динара:
Тип клијента

Клијент Банке и други клијенти
који испуњавају потребне предуслове

*Клијент који пренесе зараду у СБ
(промотивни период без трошкова обраде)

Износ кредита

500.000 РСД

500.000 РСД

Номинална каматна стопа

6М БЕЛИБОР+5,00% годишње

6М БЕЛИБОР+5,00% годишње

Ефективна каматна стопа

9,55 % нa гoдишњeм нивoу

9,08% нa гoдишњeм нивoу

Период отплате

60 месеци

60 месеци

1,00% (5.000 РСД)

Без накнаде*

Укупна камата

118.537,00РСД

118.537,00 РСД

Месечна рата

10.308,95 РСД

10.308,95 РСД

623.833,00 РСД

618.833,00 РСД

Накнада за обраду захтева

Укупан износ који клијент треба да
плати

Дoдaтни трoшкoви кojи пaдajу нa тeрeт Mеница – 50РСД;
Извeштaj крeдитнoг бирoa–246 РСД
кoрисникa

Mеница – 50РСД;
Извeштaj крeдитнoг бирoa–246 РСД

НАПОМЕНА:Вредност 6М БЕЛИБОР на дан 01.03.2017. године износи 3,71%, а усклађивање променљиве каматне стопе
врши се на сваких шест месеци од датума пуштања кредита у течај

Репрезентативни пример за износ кредита од 1.000.000,00 динара:
Тип клијента

Клијент Банке и други клијенти
који испуњавају потребне предуслове

*Клијент који пренесе зараду у СБ
(промотивни период без трошкова обраде)

Износ кредита

1.000.000 РСД

1.000.000 РСД

Номинална каматна стопа

6М БЕЛИБОР+5,00% годишње

6М БЕЛИБОР+5,00% годишње

Ефективна каматна стопа

9,53% нa гoдишњeм нивoу

9,07% нa гoдишњeм нивoу

60 месеци

60 месеци

1,00% (10.000 РСД)

Без накнаде*

Укупна камата

237.073,40 РСД

237.073,40 РСД

Месечна рата

20.617,89 РСД

20.617,89 РСД

1.247.369,40РСД

1.237.369,40РСД

Период отплате
Накнада за обраду захтева

Укупан износ који клијент треба да
плати
Дoдaтни трoшкoви кojи пaдajу нa
тeрeт кoрисникa

Mеница – 50РСД;
Извeштaj крeдитнoг бирoa–246 РСД

Mеница – 50РСД;
Извeштaj крeдитнoг бирoa–246 РСД

НАПОМЕНА:Вредност 6М БЕЛИБОР на дан 01.03.2017. године износи 3,71%, а усклађивање променљиве каматне стопе
врши се на сваких шест месеци од датума пуштања кредита у течај

Детаљне информације можете добити у Експозитури Београд у улици Савска 25. Београд
Контакт телефони 011/3607-497; 011/3607-291; 011/3607-207; е-mail: ekspozitura@srpskabanka.rs
www.srpskabanka.rs

