
ОСИГУРАНИ 
ДЕПОЗИТИ
до 50.000 евра

Циљеви: заштита депонената и очу-
вање финансијске стабилности у
Рeпублици Србији.

У случају стечаја или ликвидације 
банке, заштићеним депонентима 
се исплаћује целокупан износ њи-
хових улога (увећаних за обрачу-
нату камату) независно од броја 
рачуна које појединачни депонент 

има у тој банци МАКСИМАЛНО 
ДО 50.000 ЕВРА.

Све банке које имају дозволу за 
рад Народне банке Србије обавез-
не су да осигурају депозите, као и да 
редовно плаћају премију осигу-
рања. Само банке, не и депоненти, 
обавезне су да плаћају премију 
осигурања депозита.

Систем осигурања депозита ре-
гулисан је Законом о осигурању 
депозита. За осигурање депозита 
надлежна је Агенција за осигурање 
депозита. 

Исплату осигураног износа гаран-
тује Република Србија.

Кнезa Михаила 2, 11000 Београд
011/2075 105

depozit@aod.rs
www.aod.rs
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За динарске депозите Агенција исплаћује осигурани 
износ у динарима, а за девизне у еврима (по курсу 
евра према одређеној валути који важи на дан 
доношења решења надлежног суда о покретању
стечајног, односно ликвидационог поступка). 

Ако депонент има депозите и у динарима и у девизама, 
Агенција исплаћује осигурани износ до 50.000 евра у 
динарима и у еврима, пропорционално валутној 
структури укупних депозита депонента у банци. 

Ако је потраживање депонента веће од против-
вредности од 50.000 евра, разлика се надок-
нађује у стечајном, односно ликвидационом поступку.

ПРИМЕР: Депонент има два депозита у једној банци 
(без обзира на то у којој су валути положени): 
Д1=30.000 eвра и Д2=40.000 евра. Његов укупан 
депозит је 70.000 евра. Обрачуната камата на депозите 
до дана отварања стечајног, односно ликвидационог 
поступка банке износи 500 евра.

Агенција за осигурање депозита штити 
депозите у банкама до износа од 
50.000 евра. У случају покретања пос-
тупка стечаја или ликвидације над 
банком, исплата осигураних износа 
депонентима започиње у року од 7 
радних дана.

Ко има право на заштиту?

Шта је предмет заштите?

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

Осигурањем су обухваћени новчани депозити, 
штедни улози, текући рачуни и други новчани 
рачуни, као и сва друга средства привремено 
депонована у току редовних банкарских послова, 
која банка враћа клијенту у складу са својом 
законском или уговорном обавезом.

Износ укупног потраживања је 70.500 евра. Од тога, 
осигурани износ који му се исплаћује у случају 
престанка рада банке по основу осигурања депо-
зита је 50.000 евра. За преостали износ депозита
(20.500 евра) депонент подноси пријаву потра-
живања привредном суду који води поступак 
стечаја/ликвидације над том банком. 

Како се исплаћује осигурани износ?

Исплата осигураних износа почиње у року од
7 радних дана од дана доношења решења над-
лежног суда о покретању стечајног, односно лик-
видационог поступка.

Да би депоненту био исплаћен осигурани износ 
депозитa, потребно је да поднесе захтев за исплату 
пословној банци која буде изабрана да у име 
Агенције врши исплату, о чему ће депоненти бити 
благовремено обавештени.

Депонент може поднети тај захтев до истека рока од 
3 године од дана доношења решења надлежног 
суда о покретању стечајног, односно ликвидационог 
поступка. датум штампе: март 2021. године

У првих шест месеци од статусне промене (спајања 
или припајања) банака, депоненти имају право на 
износ покрића који би им припадао да промена није 
наступила.

У наведеном примеру, заштићен је целокупан износ 
од 90.000 евра с обзиром на то да депонент ни у 
банци А ни у банци Б није имао више од осигураних 
50.000 евра. По истеку периода од шест месеци, у 
новој банци АБ биће му осигурана средства поново до 
укупног износа од 50.000 евра.

Шта у случају спајања или припајања банака?

A Б АБ
50.000 40.000 90.000

депозити правних или физичких лица повезаних са
банком;

депозити који гласе на шифру или на доносиоца;

депозити настали као последица прања новца
или финансирања тероризма;

депозити великих правних лица;

депозити државних органа и организација, органа
аутономне покрајине или органа јединице локалне
самоуправе;

депозити инвеститора, чија су средства заштићена
у складу са законом којим се уређује тржиште капитала;

депозити који представљају уговорено средство
обезбеђења, ако је износ потраживања банке према
депоненту које је обезбеђено тим депозитом већи
или једнак износу тог депозита;

депозити стечајних и ликвидационих маса.

Предмет осигурања депозита нису:
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рања. Само банке, не и депоненти, 
обавезне су да плаћају премију 
осигурања депозита.

Систем осигурања депозита ре-
гулисан је Законом о осигурању 
депозита. За осигурање депозита 
надлежна је Агенција за осигурање 
депозита. 

Исплату осигураног износа гаран-
тује Република Србија.
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