Агенције за осигурање депозита Русије и Србије закључиле меморандум о сарадњи
Меморандум о узајамном разумевању и сарадњи између Државне корпорације „Агенцијe за
осигурање депозита“ Руске Федерације и Агенције за осигурање депозита Србије потписали су
у уторак, 19.12.2017. у Москви генерални директор руске институције Јуриј Исајев, с једне, и
председник, односно члан Одбора директора српске Агенције Срђан Михајловић и др
Владимир Медан, с друге стране. Поред њих, свечаном потписивању присуствовао је и
председник Управног одбора српске Агенције др Милош Јанковић.
Две институције развијаће сарадњу у правцу редовног међусобног саветовања и информисања
у домену осигурања депозита, али и у другим областима, као што су стечај и ликвидација
банака, развој информационих технологија, управљање базама података и друго.
Током посете високе делегације српске Агенције седишту руске институције у Москви, две
стране су размотриле стање у банкарском сектору Руске Федерације, односно Србије, као и
улогу осигуравача депозита у очувању финансијске стабилности.
„Потписивање Меморандума омогућиће нашим организацијама надлежним за осигурање
депозита и стечај банака у Русији, односно Србији да прошире билатералну сарадњу.
Међусобне консултације и размене мишљења и искустава допринеће даљем развоју наших
односа у области заштите депонената и јачања банкарских система две земље, у складу с
међународним стандардима и најбољом праксом“, изјавио је том приликом Јуриј Исајев.
Делегација српске Агенције том приликом је подсетила да је Меморандум закључен након
вишегодишње сарадње двеју агенција у оквиру међународних удружења, те да ће њихова
ближа сарадња и размена ставова по свим питањима од значаја за обе стране, с обзиром на
њихове сличне мандате, имати вишеструку корист.
Руска Агенција за осигурање депозита основана је 2003. године, осигурава преко 750 банака,
интервенисала је у више од 400 осигураних случајева и водила стечајне поступке над око 600
банака. Добитник је признања за осигуравача депозита године Међународног удружења
институција за осигурање депозита (International Association of Deposit Insurers) за 2013. и
2015. годину.
Агенција за осигурање депозита Србије осигурава депозите грађана, предузетника, малих,
микро и средњих правних лица у домаћим банкама до износа од 50.000 евра. У случају стечаја
или ликвидације банке, штедишама почиње да исплаћује осигурани улог у року од 7 радних
дана.
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