ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДАТУМУ ПОЧЕТКА ИСПЛАТЕ ОСИГУРАНИХ ИЗНОСА ДЕПОЗИТА
ДЕПОНЕНТИМА УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ А.Д. БЕОГРАД

Почев од 4.2.2014. године, Агенција за осигурање депозита, преко пословне мреже Банке
Поштанске штедионице а.д. Београд као банке исплатиоца, врши исплату осигураних депозита
депонентима који су средства положили код Универзал банке а.д. Београд, с обзиром на то да је
тој банци дана 31.1.2014. године Народна банка Србије одузела дозволу за рад и да је Привредни
суд у Београду дана 3.2.2014. године донео решење о отварању стечајног поступка. Депонентима
чију су депозити осигурани у складу с одредбама Закона о осигурању депозита, извршиће се
исплата депозита до осигураног износа до 50.000 евра за њихову укупну штедњу (увећану за
камату) и умањену за износ њихових доспелих обавеза према банци у стечају.
Депоненти чији су депозити осигурани су:
•
•
•
•
•

физичка лица (резиденти и нерезиденти),
предузетници (резиденти),
микро правна лица (резиденти),
мала правна лица (резиденти) и
средња правна лица (резиденти).

Исплата осигураног износа депозита врши се за динарске депозите у динарима, а за девизне у
еврима. За депозит положен у другим ино валутама исплата се такође врши у еврима, а обрачун се
врши према паритету те валуте у односу на евро на дан отварања стечајног поступка.
Депонентима се исплаћује нето износ депозита, односно износ умањен за њихове обавезе према
Универзал банци, које су доспеле закључно са 3.2.2014. године.
Уколико депоненти имају потраживања на име депозита преко 50.000 евра, за разлику до пуног
износа потраживања ће извршити пријаву потраживања из стечајне масе Универзал банке а.д.
Београд преко Привредног суда у Београду у року од 60 дана (општи рок 120 дана) од дана
објављивања решења суда о отварању стечајног поступка у Службеном гласнику Републике
Србије.
Преглед свих исплатних места банке исплатиоца објављује се на веб сајтовима Агенције за
осигурање депозита (www.aod.rs), односно Банке Поштанске штедионице (www.posted.co.rs), а
свако од наведених исплатних места је обавезно да сервисира исплату по захтеву свих претходно
наведених категорија депонената.
Ради остваривања права на исплату осигураног износа депозита депонент је дужан да уз захтев за
исплату стави на увид идентификационa документа, као и исправу и једну фотокопију исправе
којом доказује основаност потраживања, односно:
–
–
–
–

уговор о новчаном депозиту,
уговор о штедном улогу,
уговор о банкарском текућем рачуну,
штедну књижицу,

–
–
–

картицу текућег динарског или девизног рачуна,
решење о наслеђивању
или други валидан документ на основу кога је депонент располагао средствима
депозита у периоду пре доношења решења НБС о одузимању дозволе за рад банци .

За све информације и евентуалне рекламације у погледу утврђене висине осигураног износа
депозита за исплату, депоненти се могу обратити на следеће телефоне и адресе:
- Агенцији за осигурање депозита: Кнез Михаилова 2, Београд
телефони: 011/2075 105, 011/2075 126, 011/2075 102 и 011/ 2075 119, мејл адреса: depozit@aod.rs,
info@aod.rs, reklamacijeubb@aod.rs или
- Банци Поштанској штедионици а.д. Београд
телефон: 011/ 2020 292, мејл адреса: reklamacijeubb@posted.co.rs
- Универзал банци а.д. Београд, у стечају:
телефони:
за депозите физичких лица 011/20-22-777
за депозите физичких лица и предузетника 011/20-22-659
за депозите правних лица 011/20-22-653
О адресама, телефонима и радном времену филијала и експозитура Банке Поштанске штедионице
а.д. Београд, депоненти се могу информисати на веб презентацијама Агенције (www.aod.rs),
односно Банке Поштанске штедионице а.д. Београд (www.posted.co.rs), као и у било којој филијали
или експозитури те банке.
Бројеви рачуна на које се могу извршити уплате доспелих обавеза према Универзал банци а.д.
Београд и информације о контакт особама биће доступне на веб сајту Универзал банке
(www.ubbad.rs). У наредним данима, биће објављене и информације о преузимању садржаја
сефова у Универзал банци.

