Конкурс за избор пословних банака – Образац 1

1. Назив банке

2. Испуњеност формалнх услова
Услови
Банка прихвата да се током реалиације програма у потпуности придржава
одредби Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за
набавку опреме у 2013. години („Службени гласник РС“, број 18/13) и јавног
позива
Показатељ адекватности капитала је у складу са регулативом НБС
Банка је остварила профит у претходној пословној години
НБС не спроводи привремене мере над банком

Испуњеност услова
да
не

да
да
да

Напомена/коментар

не
не
не

3. Трошкови клијената
a) Ефективна каматна стопа1
Ефективна каматна стопа
Динарски
Валутна клаузула (ЕУР)

Рочност
фиксна

1.
2.
3.
4.
5.

варијабилна

фиксна

18 месеци
24 месеца
36 месеци
48 месеци
60 месеци

1

Уколико банка даје распон каматне стопе, за бодовање се узима највиша. За обрачун ЕКС користити Одлуку НБС о условима и начину обрачуна ЕКС, „Службени
гласник РС“, бр.65/2011. Камате навести само за кредите које је банка спремна да понуди кроз овај програм .
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6.
7.
8.
9.
10.

72 месеца
84 месеца
96 месеца
108 месеци
120 месеци

b) Засебно приказани трошкови
a. трошкови обраде кредита
b. трошкови пуштања кредита у течај
c. провизија за администрирање кредита
d. остали, уколико су предвиђени
c) Повољнији услови
Опишите да ли/како ће банка, учешћем у оквиру овог програма, смањити ефективну каматну стопу према крајњем кориснику у односу на
постојеће истородне кредитне линије из своје понуде. Конкретно, банка треба да опише:
1. У ком износу (у базним поенима) банка предлаже да снизи каматну стопу на кредите различите рочности и валутне структуре.
2. У ком износу (у базним поенима или процентима) банка предлаже да смањи следеће трошкове:
- трошкови обраде кредита
- трошкови пуштања кредита у течај
- провизија за администрирање кредита
3. Други услови који ће довести до уштеде зајмопримцима (молимо опишите како ће та уштеда бити реализована).
4. Тражени колатерали и гаранције
Колатерали и гаранције
Коефицијент покрића средством обезбеђења
Колатерали и гаранције
Залога над купљеном опремом
Садужник – јемац
Хипотека

Додатна објашњења (посебно образложити
случајеве у којима се сем залоге предвиђају и
друга средства обезбеђења)

Распон

да
да
да

не
не
не
2

Личне менице власника
Други колатерали (навести)

да
да

не
не

Да ли је банка спремна да прихвати залогу на опрему као довољно средство обезбеђења? Ако не, опишите да ли/како ће банка смањити ниво захтеваног
обезбеђења за кредит у оквиру овог програма.
5. Ограничење кредитирања2
Ограничење кредитирања
Да ли банка намерава да примењује додатне критеријуме које мала предузећа
треба да испуне за добијање кредита у оквиру овог програма?
Да ли банка намерава да искључи могућност финансирања одређене опреме?
Да ли банка намерева да примењује неко друго органичење?

Додатна објашњења 3
да

не

да
да

не
не

6. План промоције
Банка треба да опише како ће промовисати овај програм. Који механизми промоције ће бити коришћен, како ће програм бити интегрисан са осталим
кредитним линијама које нуди банка, и како ће банка да оствари ефикасну кампању према потенцијалним корисницима овог програма?
Молимо вас да опишете које мере ће банка предузети како би се кроз програм финансирала МСПП која нису у могућности да до средстава дођу на
други начин?
7. Транспарентност захтева за кредит и корисничке услуге
Опишите како ће банка да обезбеди благовремену комуникацију са клијентима током процеса обраде захтева за кредит.
Опишите на који начин ће клијенти бити обавештени о одлуци по захтеву за кредит, као и које врсте информација ће им том приликом бити пружене.
Које кораке ће банка предузети како би се осигурало да зајмопримци имају јасну слику о току кредитне процедуре. На који начин ће банка да обезбеди
да зајмопримац добије јасно аргументовану одлуку о његовом захтеву?
Који је максимални период потребан да се донесе одлука о поднетом захтеву за кредит?
2

Банка треба да наведе додатна ограничења која ће тражити мимо минималних критеријума за мала предузећа и опрему који је одредило МФП. На пример, уколико
банка искључује одређене облике опреме и машина, требало би да наведе које, као и да прецизира под којим условима ће се ова ограничења примењивати. Било која
друга ограничења у погледу реализације програма треба такође навести.
3
Уколико је одговор „да“ , детаљније описати ограничења која ће се применити.
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8. Праћење и извештавање о активностима програма са подацима о клијентима којима су одобрена средства
Да ли је банка спремна да МФП, на годишњем нивоу, доставља следеће податке за сваки одобрени кредит?
Праћење и извештавање
Колико нових лица је запослено од тренутка одобравања кредита
У ком износу (у процентима) је дошло до повећања промета клијента
О профилу клијента (величина, делатност, регион)
Друге информације (навести)

Додатна објашњења
да
да
да
да

не
не
не
не

да

не

9. Остале информације
Остале информације
Процена времена реализације програма
Процена времена одобравања појединачног кредита
Процена броја ваших клијената који испуњавају услове из позива
Додатне активости које је банка спремна да предузме за успешнију
реализацију програма (навести)
Да ли је банка била укључена у спровођење сличних програма у сарадњи са
државом или донаторском организацијом (нпр. међународна финансијска
институција)?
Датум: _____________

Уколико је одговор да, навести те програме

Одговорно лице: __________________
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