
Образац 1б - Основни подаци о кредиту/платној картици 

ПОНУДА 

1. Пословно име, име и адреса предуговорних страна 

1.1. Пословно име банке 1.3. Назив корисника 

1.2. Адреса седишта банке 1.4. Адреса корисника 

2. Опис главних карактеристика производа 

2.1. Врста кредита/платне картице    

2.2. Укупан износ кредита/лимита по кредитној 

картици 

   

2.3. 
Износ депозита/учешћа и услови под којима се 

прима депозит 

   

2.4. 

Валута у којој се одобрава кредит/издаје платна 

картица, а у случају кредита са уговореном 

валутном клаузулом и тип курса (званични 

средњи курс) 

   

2.5. Трајање уговора, односно рок отплате    

2.6. 

Износ и број рата кредита, односно минимални 

износ отплате и периоди у којима доспевају 

(месечно, тромесечно и сл.) 

   

2.7. 

Врсте средстава обезбеђења, могућност за 

њихову замену током периода отплате кредита и 

услови активирања тих средстава у случају 

неизмиривања обавеза 

   

3. Трошкови кредита/платне картице 

3.1. 

Висина и променљивост годишње номиналне 

каматне стопе 

Фиксна или променљива  

Ако је променљива, навести: 

- елементе на основу којих се одређује, 

- њихову висину у време издавања понуде, 

- периоде у којима ће се мењати, 

- начин на који ће се мењати, 

- фиксни елемент (ако се уговора) 

   

3.2. 

Висина ефективне каматне стопе и укупан износ 

који ће корисник платити током периода отплате 

кредита - у валути и/или динарској 

противвредности 

(Репрезентативни пример у коме су назначени 

сви елементи на основу којих је тај износ 

обрачунат) 

   

  



3.3. 

Врста и висина свих накнада и других трошкова који 

падају на терет корисника кредита* 

Фиксни или променљиви  

Ако су променљиви, навести: 

- елементе на основу којих се одређују, 

- њихову висину у време закључења уговора, 

- периоде у којима ће се мењати, 

- начин на који ће се мењати. 

   

3.4. 

Услов за одобравање кредита/издавање платне 

картице - закључење уговора: 

(полиса осигурања кредита/имовине/живота и други 

уговори о споредним услугама) 

   

3.5. Каматна стопа која се примењује у случају доцње    

3.6. 

Само за платне картице:  

Накнаде и провизије за подизање готовине и 

коришћење платне картице у иностранству 

3.6.1. износ накнаде за подизање готовине на 

банкомату друге банке 

3.6.2. износ накнаде у случају подизања готовине на 

банкомату банке издаваоца 

3.6.3. износ провизија за коришћење платне картице 

у иностранству 

3.6.4. курс који се примењује при конверзији износа 

трансакција насталих у иностранству у валути 

задужења корисника, укључујући и евентуалне 

провизије које се наплаћују код конверзије 

   

*Очекивани трошкови у динарима (апсолутни износ). 

4. Друге битне информације 

4.1. 

Услови и начин одустајања од коришћења 

кредита/платне картице и висина трошкова који 

настају у случају одустајања 

   

4.2. Услови и начин превремене отплате кредита    

4.3. 
Информација о последицама у случају 

неизмиривања обавеза 

   

Корисник има право на обавештење о резултатима увида у базу података ради процене његове 

кредитне способности (ово обавештење је бесплатно ако је захтев за кредит одбијен на основу увида 

у базу података). 

Корисник има право да, на захтев, добије бесплатан примерак нацрта уговора о кредиту. 

Банку обавезују подаци из понуде до [уписати датум]. 

Место: 

Датум састављања понуде: 

      

   (потпис овлашћеног лица и печат банке) 
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