
 

 

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БАЊА ЛУКА 

 
 

Интерно 

 

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЊА ЛУКА 

ИНФОРМАЦИОНИ  ЛИСТ 
VISA CLASSIC КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ 

  

1. Општи услови 
Пунољетна лица са статусом резидента БиХ 
Кредитно способни радници запослени у М:ТЕЛ А.Д. БАЊА ЛУКА 

    

1.1. Врста картице VISA CLASSIC је кредитна картица која функционише на принципу револвинг кредита.  
    
1.2. Намјена кредита Користи се за плаћање роба и услуга или подизање готовине до висине одобреног кредитног лимита. 
    

1.3. Опис услуге 

Користи се за плаћање роба и услуга или подизање готовине до висине одобреног кредитног лимита. 
Отплата дуга се врши мјесечно. Минимална отплата дуга по картици износи 5% од укупно доспјелог 
дуга за претходни мјесец и то најкасније до 15- ог дана текућег мјесеца.  
Кашњење у отплати укупно доспјелог дуга почиње тећи од 16-ог дана текућег мјесеца. 
Интернационално је важећа. Картица се користи у свим прихватним мрежама у земљи и иностранству, 
на АТМ-овима и ПОС терминалима (са ознаком VISA), као и за плаћање путем Интернета. 

    
2. Назив и адреса сједишта банке Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво Бања Лука, Улица  Јеврејска 69, Бања  Лука 
    

3. Износ услуге, ознака валуте и услови 
коришћења 

Максималан износ лимита на кредитној картици је 10.000,00 КМ  

Остали детаљни услови кориштења који се примјењују у кредитном пословању са физичким лицима дати 
су у Општим условима пословања Банке и појединачним уговорима о кредитним картицама. 

Доспјеле обавезе по картици Корисник измирује у КМ без обзира на мјесто настанка трансакције 
    

4. Трајање уговора 
Издаје се на период од 4 године и аутоматски се реиздаје на исти период уз услов уредног сервисирања 
обавеза по кредитној картици. 

    
5. Висина и промјенљивост номиналне каматне 
стопе и елементе на основу којих ће се 
одређивати уговорена промјенљива номинална 
каматна стопа, период у којима ће се мијењати и 
начин измјене као и фиксни елемент ако је 
уговорен 

9 % на годишњем нивоу  

Банка може измијенити неки од обавезних елемената Уговора  уз претходну писану сагласност 
Корисника , прије примјене те измјене 

Каматна стопа је фиксна,обрачунава се по пропорционалном методу 30/360. 

  

6. Ефективна каматна стопа (ЕКС) и укупан износ 
који корисник мора да плати, односно који треба 
да му се исплати, приказан преко 
репрезентативног примјера у којем су назначени 
сви елементи коришћени у обрачуну те стопе:  
 
 
 
 
  

Износ лимита:  10.000,00 КМ 

Рок  кориштења:   48 мјесеци 

Годишња номинална каматна стопа, фиксна :  9% 

Годишња  чланарина основне картице:  0,00 КМ 

Накнада за издавање основне картице: 0,00 КМ 

Трошкови издавања мјенице:  10,00  КМ 

Трошак одржавања текућег рачуна 30,00 КМ 

Ефективна каматна стопа:  9,38% 

ЕКС је декурзивна каматна стопа која се обрачунава на годишњем нивоу примјеном сложеног каматног 
рачуна - обрачун конформном методом, календарски број дана у мјесецу и 365/366 дана у години. 

    
7. Износ и број рата кредита и периоде у којима 
доспијевају (мјесечно, тромјесечно и друго) 

Отплата дуга се врши мјесечно при чему је минималан износ отплате 5% од искориштеног износа 

    
8. Трошкови одржавања једног или више рачуна 
на којима ће се евидентирати трансакције, изузев 
ако то отварањем рачуна није само понуђена 
опција, заједно са трошковима коришћења 
одређеног средства отплате, како за трансакције 
плаћања тако и за повлачење средстава, те све 
друге накнаде и трошкове који произилазе из 
уговора уз одређење да ли су фиксни или 

• Накнада за издавање: основне картице: 0,00КМ; додатне картице 0,00 КМ 

• Накнада за реиздавање основне картице: 10,00 КМ, додатне картице 10,00 КМ 

• Годишња чланарина основне картице 0,00 КМ, додатне картице 0,00 КМ 

• Накнада за мјеницу: 5,00 КМ 

• Исплата по картици на АТМ-у: 
- на АТМ уређајима Банке (ОН/УС): 2,5%, мин. 5,00 КМ 
- на АТМ уређајима других банака у земљи: 3,00%, мин. 10,00 КМ 



промјенљиви и услове под којима се могу 
мијењати 

- на АТМ уређајима банке у иностранству: 3,00%, мин. 10,00 КМ 
- на АТМ уређајима БПШ групе: 2,50% мин 5,00 КМ 

• Исплата по картици на шалтерима банака:  
- на шалтерима Банке: 2,5%, мин. 3,00 КМ 
- на шалтерима других банака у земљи: 3,00%, мин. 15,00 КМ 
- на шалтерима банака у иностранству: 3,00%, мин. 15,00 КМ 

• Накнада за конверзију у КМ валуту: 2,50 % на сваку трансакцију у иностранству 

• Накнада за замјену картице због губитка, крађе, оштећења и сл. у периоду важ. картице: 20,00 
КМ 

• Накнада за деблокирање због погрешног руковања корисника: 5,00 КМ 

• Накнада за деблокирање због кашњења минималне уплате: без накнаде 

• Накнада за блокирање због кашњења минималне мјесечне уплате: 10,00 КМ 

• Накнада за слање опомена по дуговању: 10,00 КМ 

• Накнада за гашење картице: без накнаде 

• Накнада за издавање потврде на захтјев клијента: 12,00 КМ 

• Накнада по трансакцији (VISA Fast funds): 3% 

• Слање извода путем поште: 2,00 КМ 

• Слање извода на е-маил адресу: без накнаде 
Рекламације: 

• основане: без накнаде 

• неосноване: 30,00 КМ 
 

Накнаде се уговарају као промјењиве, при чему је период промјене једном годишње и то на основу 
стопе раста потрошачких цијена у претходној години. 

    
9. Информација о обавези кориштења нотарских 
услуга приликом закључења уговора 

Уговор о јемству између корисника и жиранта се овјерава код нотара. Нотарски трошкови су 
дефинисани нотарским тарифама. 

    
10. Информација о обавези закључења уговора о 
споредним услугама повезаним са основним, 
нарочито кад је закључење таквог уговора 
обавезно ради добијања услуге према условима  

Не постоји обавеза закључења уговора о споредним услугама. 

    

11. Каматна стопа која се примјењује у случају 
кашњења у измирењу обавеза и правила за њено 
прилагођавање, те друге накнаде које се плаћају у 
случају неиспуњења обавеза 

На износ доспјелих неизмирених обавеза по револвинг кредитној картици Банка обрачунава затезну 
камату у износу од 10,80% годишње и усклађује се сходно промјени законских прописа. Обрачун затезне 
камате се врши по методи по којој се обрачунава редовна каматна стопа. 
Банка ће обрачунавати затезну камату на потрошен, а доспјели износ дуга примјеном пропорционалог 
метода обрачуна за сваки дан кашњења. 

    

12. Упозорење у вези са посљедицама 
пропуштања и измирења обавеза 

За све доспјеле неплаћене обавезе достављају се писана обавјештења, чије трошкове у РС и Брчко 
дистрикту у износу од 10,00 КМ сноси корисник ако је обавјештење уредно достављено или враћено 
банци због немогућности достављања. 
Корисник потписивањем уговора даје сагласност да за наплату доспјелих потраживања из уговорног 
односа Банка може користити сва његова средства која се воде на КМ и девизним рачунима код Банке, 
ако њихово извршење није изузето законом, судском одлуком или одлуком другог надлежног органа. 
Корисник потписивањем уговора даје сагласност да Банка има право да без образложења једнострано 
раскине уговор, откаже коришћење картице и огласи је неважећом, прогласи све обавезе доспјелим и 
захтијева наплату истих у сљедећим случајевима: 

- због неуредног измиривања обавеза по кредитној партији картице од стране корисника,  
- због непридржавања одредби уговора, Општих услова послобања Банке и Општих правила 

издавања и коришћења Visa/MasterCard платних картица од стране Корисника, 
- због достављања неистинитих података од стране корисника приликом подношења захтјева 

за издавање картице,  
- ако се утврди да је корисник изложио банку репутационом ризику и ризику интегритета, као и 

злоуопотреби коришћења кредита у сврху прања новца и финансирања тероризма, 
- ако банка не може спровести мјере идентификације и праћења клијента сходно Закону о 

спречавању прања новца и финансирања тероризма, 
- уколико редовним праћењем корисника, банка утврди да је дошло до погоршања његовог 

финансијског стања, односно кредитне способности и инсолвентности корисника, 

- ако је против корисника покренут било који управни или судски поступак или наступи догађај 
који према процјени банке може имати утицај на способност корисника да извршава и поштује 
обавезе из уговора. 

    



13. Инструменти обезбјеђења испуњења обавеза 
са информацијом о редослиједу и начину 
измирења обавеза из инструмената обезбјеђења 

У зависности од висине лимита и кредитне способности, Банка и клијент уговарају инструменте 
обезбјеђења (новчани депозит, жирант, мјеница/е, административна забрана). 

Редосљед активације инструмената обезбјеђења је: новчани депозит, административна забрана 
дужника, административна забрана за жиранте, те протест мјенице код надлежног органа. Уговорне 
стране су сагласне да Банка у случају наплате потраживања може инструменте обезбјеђења искористити 
и истовремено. 

    
14. Право корисника на одустајање од уговора, 
услови и начин одустајања, висина трошкова у 
вези с тим 

Корисник има право да одустане од Уговора у року од 14 дана од дана закључења Уговора, али само под 
условом да није почео да користи средства са кредитне картице и у том случају дужан је да плати Банци 
накнаду за издавање. 

    
15. Право корисника на пријевремену отплату 
кредита и право банке на накнаду као и висина те 
накнаде 

Корисник може да изврши уплату читавог износа доспјелог дуга, тј. читав износ или дио искориштеног 
кредитног лимита на кредитну партију. Банка не узима никакву накнаду за пријевремену отплату 
кредитног лимита по VISA CLASSIC кредитној картици. 

    
16. Право корисника да у току процијене његове 
кредитне способности бесплатно добије 
обавјештење о резултатима увида у базе 
података 

Корисник има право да у току процијене његове кредитне способности бесплатно добије обавјештење о 
резултатима увида у базе података као што је Централни регистар кредита (ЦРК). 

    
17. Право корисника да добије бесплатну копију 
нацрта уговора, изузев ако банка у вријеме 
подношења захтијева корисника оцијени да не 
жели засновати однос са корисником у конкретном 
правном послу 

Корисник има право да добије бесплатну копију нацрта уговора о кредитној картици ради разматрања 
изван просторија банке. 

    

18. Период у којем банку обавезују подаци дати у 
преговарачкој фази 

Услови из овог информационог листа важе до њихове измјене. Свака измјена информативног листа биће 
објављена у пословним просторијама Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво Бања Лука и 
на интернет страници www.bpsbl.com. Подаци дати у преговарачкој фази се сматрају важећим 5 дана од 
дана уручења кориснику. 

    

19. Услови полагања новчаног депозита код банке, 
ако је то услов за одобравање кредита, као и 
могућност и услови пребијања кредита и депозита 

Корисницима који имају неки вид штедње, може се одобрити кориштење VISA CLASSIC кредитне картице 
уз полагање депозита као средства обезбјеђења. 
Уколико Корисник има депозит као обезбјеђење, Банка ће извршити наплату са депозитног рачуна 
Корисника, без посебне сагласности Корисника уколико Банка или Корисник раскину Уговор, а све у 
случају доспјелих, а неизмирених обавеза Корисника.  

    
 
Информациони лист се потписује у 2 примјерка, један примјерак за корисника услуга, а други за Банку. 
 
 
 
Преузео/ла: ________________________                                                                        Предао/ла: _______________________ 
Дана: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bpsbl.com/


 

 

 

 

 


