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НАПОМЕНЕ: 

1. Под додатним трошковима за дужника подразумевају се све накнаде и провизије које банка наплаћује па основу измена услова 
отплате, али се не подразумевају камате. 

2. Ознака врста лица: 1 - домаће правно лице, 2 - страно лице, 3 - домаће физичко лице. 

3. Шифра делатности: шифра из шифарника делатности. 

4. Ознака врсте кредита: 

1) кредити по трансакционим рачунима, 

2) потрошачки кредити, 

3) кредити за обртна средства, 

4) извозни кредити, 

5) инвестициони кредити, 

6) стамбени кредити, 

7) остали кредити, 

8) кредити за плаћање увоза робе и услуга из иностранства у страној валути, 

9) кредити за куповину непокретности у земљи физичком лицу у страној валути, 

10) остали кредити у страној валути. 

5. Ознака врсте захтева: 1 - захтев за конверзијом кредита, 2 - захтев за продужењем рока отплате, 3 - захтев за изменом осталих услова 
отплате. 

6. Ознака индексације: 1 - кредит у страној валути, 2 - динарски кредит с девизном клаузулом, укључујући и једносмерну девизну 
клаузулу, 3 - динарски кредит. 

7. Шифра валуте: шифра из шифарника НБС. 

8. Начин утврђивања каматне стопе и новоуговорене каматне стопе: попуњава се у форми текста, нпр. фиксна или 3m EURIBOR + 1.5 
bp. 

9. Ознака динамике отплате: 1 - месечно, 2 - тромесечно, 3 - полугодишње, 4 - годишње. 
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