Обавештење
о могућности отварања и коришћења Платног рачун са основним услугама
Поштовани корисници,
Обавештавамо Вас да је Српска банка а.д. Београд (у даљем тексту: Банка) у складу са Одлуком Народне банке
Србије о платном рачуну са основним услугама („Сл. гласник РС“, бр. 89/2022, у даљем тексту: Одлука НБС),
омогућила корисницима платних услуга – физичким лицима отварање и коришћење Платног рачуна са основним
услугама .
У складу са наведеним извршене су измене Тарифе накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд
за физичка лица, која се примењују од 19.08.2022. године.
1.

У Тарифи накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд за физичка лица извршене
су следеће измене:

Досадашњи - Динарски платни рачун за пријем зарада, мења назив у - Платни рачун са основним услугама, при чему
се не мењају услуге које се у оквиру овог рачуна могу користити. Taкође, досадашњи – Динарски платни рачун са
основним услугама, мења низив у – Остали динарски платни рачун, који није у понуди од 19.08.2022. године.
Поред измене назива рачуна извршено је усаглашавање појединих тарифних ставова за Платни рачун са основним
услугама у складу са Одлуком НБС, и то:
- смaњене су накнаде за извршење платних трансакција у оквиру електронског банкарства за 30%, и то:
o накнада за коришћење електронског банкарства је са 15 РСД смањена на 10 РСД,
o накнада за коришћење електронског банкарства за хитне/инстант платне налоге је са 30 РСД
смањена на 21 РСД,
- укинута је накнада за периодично коришћење DinaCard основне кредитне картице, а која је износила РСД
150,
- укинута је накнада за периодично коришћење VISA CLASSIC основне дебитне картице, а која је износила
РСД 80 (ова накнада је укинута и код Осталог динарског платног рачуна).
Платни рачун са основним услугама обухвата следеће услуге и накнаде:
Врста производа
Валута рачуна
Услуге обухваћене вођењем
платног рачуна

Накнаде за услуге везане за
платни рачун

Платни рачун са основним услугама
RSD
Основне услуге:
- Отварање, вођење и гашење платног рачуна
- Готовински и безготовински платни промет у динарима
- Стандардни трајни налог
- Електронско банкарство
- СМС обавештења
- DINA CARD дебитна картица
Додатне услуге на захтев корисника:
- DINA кредитна картица (могућност одобрења уколико корисник
испуњава услове одобрења овог кредитног производа)
- Дозвољено прекорачење по текућем рачуну (могућност одобрења
уколико корисник испуњава услове одобрења овог кредитног
производа)
- Издавање чекова (могућност одобрења уколико корисник испуњава
услове одобрења овог производа)
- Отварање и вођење девизног платног рачуна
Остале услуге на захтев корисника:
- VISA кредитна картица (могућност одобрења уколико корисник
испуњава услове одобрења овог кредитног производа)
- VISA CLASSIC дебитна картица
- VISA GOLD дебитна картица
Вођење платног рачуна
100 RSD корисници пензија
150 RSD остали корисници
Стандардни трајни налог (успостављање
Без накнаде
услуге)
Стандардни трајни налог (извршење
0,8%
трансакција)
мин. 50 RSD
макс. 6.000 RSD
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Електронско банкарство (успостављање
услуге)
Електронско банкарство (извршење
интерне трансакције)
Електронско банкарство
извршење екстерне трансакције
-хитан/инстант платни налог (износ
појединачног до 300.000,00 RSD)
Издавање чекова
СМС обавештења
Издавање DINA CARD дебитне картице
(основна и додатна)
Периодична чланарина за коришћење DINA
CARD дебитне картице (основна и додатна)
Издавање VISA CLASSIC дебитна картица
(основна и додатна)
Периодична чланарина за коришћење VISA
CLASSIC дебитне картице (основна и
додатна)
Издавање VISA GOLD дебитна картица
(основна и додатна)
Периодична чланарина за коришћење VISA
GOLD дебитне картице (основна и додатна)

Без накнаде
Без накнаде

10 RSD
21 RSD
Без накнаде
Без накнаде
Без накнаде
Без накнаде
Без накнаде
основна Без накнаде
додатна 50 RSD месечно
Без накнаде
основна 150 RSD месечно
додатна 100 RSD месечно
Без накнаде

Издавање DINA кредитна картица (основна
и додатна)
Периодична чланарина за коришћење DINA
кредитне картице
Издавање VISA кредитна картица (основна
и додатна)
Периодична чланарина за коришћење VISA
кредитне картице (уз DINA основну и
додатну)
Отварање и вођење девизног платног
рачуна

основна Без накнаде
додатна 75 RSD месечно
Без накнаде
Без накнаде
Без накнаде
Једнократно
0,80%
минимум
300,00 RSD
максимум
1.000,00 RSD

Дозвољено прекорачење рачуна - накнада за
обраду захтева
2.

Обавештавамо кориснике платних услуга физичка лица који не користе Платни рачун са основним
услугама о томе да имају право да пређу на платни рачун са основним услугама.

Банка је дужна да кориснику који има законит боравак у Републици Србији а нема отворен други платни рачун на
његов захтев омогући отварање и коришћење платног рачуна са основним услугама.
Уколико корисник већ има отворен платни рачун код друге банке, Банка је дужна да омогући отварање платног
рачуна са основним услугама само уколико корисник уз захтев за отварање рачуна са основним услугама
истовремено поднесе захтев за затварање свих других платних рачуна, односно потпише овлашћење Банци да се
изврши гашење тих рачуна код других банака.
Банка је дужна да на захтев корисника отвори платни рачун са основним услугама, или да тај захтев одбије, без
одлагања, а најкасније у року од десет радних дана од дана пријема уредног захтева.
3. Додатно обавештење о обавези достављања ажурираних личних докумената
Уколико Вам је истекла важност идентификационог документа (личне карте/пасоша), потребно је да у циљу
обавезног ажурирања података о клијентима Банке, лично дођете у Експозитуру Београд (адреса: Савска 25, 11000
Београд) и поднесете на увид ажурни идентификациони документ.
С поштовањем,
Београд, 19.08.2022. године.

СРПСКА БАНКА а.д.
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