
 
 
У складу са чланом 16. став 5. Закона о осигурању депозита („Службени гласник РС“, бр. 61/05, 
116/08 и 91/10) и Процедуром исплате осигураних депозита, Агенција за осигурање депозита издаје 
следеће 

 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 
О ДАТУМУ ПОЧЕТКА ИСПЛАТЕ ОСИГУРАНИХ ИЗНОСА ДЕПОЗИТА 

ДЕПОНЕНТИМА УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ А.Д. БЕОГРАД 
 
Обавештавају се физичка лица, предузетници и мала и средња правна лица, који су депоненти 
Универзал  банке а.д. Београд, да је Народна банка Србије дана 31.1.2014. године донела решење о 
одузимању дозволе за рад тој банци и да исплата осигураних износа депозита почиње дана 4.2.2014. 
године посредством Банке Поштанске штедионице а.д. Београд, као банке исплатиоца.  
 
Осигурани износ депозита je до 50.000 евра по депоненту, утврђен након пребијања потраживања 
банке у стечају према депоненту. За динарске депозите,  исплата осигураног износа се врши у 
динарима, а за девизне у еврима – по средњем курсу евра према одређеној валути који важи на дан 
доношења решења надлежног суда о покретању поступка стечаја. 
 
Депоненти могу поднети захтев за исплату осигураног износа у филијалама и експозитурама Банке 
Поштанске штедионице а.д. Београд, које послују на територији Републике Србије, у редовном 
радном времену.   
 
Приликом подношења захтева за исплату, депоненти су дужни да дају оверену исправу којом се 
доказује основаност потраживања, а на основу које су својим средствима располагали код банке у 
стечају (уговор о новчаном потраживању, уговор о орочавању, уговор о штедном улогу, уговор о 
банкарском текућем рачуну, штедна књижица, картица рачуна, решење о наслеђивању и друго) на 
увид и да приложе фотокопију наведеног документа у 1 примерку, као и валидну 
идентификациону исправу. Осигурани износ депозита ће бити исплаћен у року од 30 дана од дана 
подношења захтева. Депоненти имају право да поднесу захтев за исплату осигураног износа у року 
од 3 године од дана доношења решења надлежног суда о покретању стечајног поступка.  
 
За све информације и евентуалне рекламације у погледу утврђене висине осигураног износа 
депозита за исплату, депоненти се могу обратити на следеће телефоне и адресе: 
 
- Агенцији за осигурање депозита: Кнез Михаилова 2, Београд 
  телефони: 011/2075 105 и 011/2075 126, мејл адреса: depozit@aod.rs или info@aod.rs, или 
 
- Универзал банци а.д. Београд, под административним управљањем:  
  телефони:  за депозите физичких лица 011/20-22-777 
  за депозите физичких лица и предузетника 011/20-22-659 
  за депозите правних лица 011/20-22-653 
 
О адресама, телефонима и радном времену филијала и експозитура  Банке Поштанске штедионице 
а.д. Београд, која врши исплату осигураног износа депозита, депоненти се могу информисати од 
4.2.2014. године на веб презентацијама Агенције (www.aod.rs), односно Банке Поштанске 
штедионице а.д. Београд (www.posted.co.rs), као и у било којој филијали или експозитури те банке. 


