ИНСТРУКЦИЈА

o извјештавању о примјени посебних мјера у складу са одлуком о
привременим мјерама банкама за ублажавање негативних економских посљедица
узрокованих вирусним обољењем „COVID-19“
-одговори на питања-

Датум одоговора

15.04.2020. године

Подручје

Извјештај о посебним мјерама – Образац ПМ-1

Тема

Колона 070 – Број поднесених захтјева за одобрење посебних мјера.
Да ли се укупан број пријављује по клијенту или по броју Уговора које клијент
има закључене са банком?

Питање банке бр. 1

Да ли се приказују само захтјеви запримљени у периоду 01.04.2020-20.04.2020.
(банка је запримила и реализирала одређени број мјера олакшица и у марту). Да
ли се приказују поднесени захтјеви за које су клијенти одустали било прије или
послије одобрења мјера олакшица од стране банке.
Укупан број поднесених захтјева се односи на укупан број појединачних
поднесених захтјева клијената (без обзира о томе што се један захтјев може
односити на више уговора), а у колону 080 се уноси укупан износ билансних
потраживања (кредитних обавеза) по свим уговорима који су обухваћени свим
појединачним поднесеним захтјевима клијената.
Допуна одговора 24.04.2020. године:

Одговор Агенције

Изузетно, уколико клијент поднесе један захтјев у којем тражи одобрење
привременог мораторијума (без потписивања анекса уговора) и посебну мјеру
(нпр. одобравање додатног износа изложености за потребе превазилажења
његових тренутних потешкоћа са ликвидношћу) за коју ће бити потписан анекс
уговора, потребно је навести два захтјева. При томе, захтјев за привремени
мораторијум приказује се у колони 010, а захтјев за одобрење додатног износа
изложености за потребе превазилажења његових тренутних потешкоћа са
ликвидношћу приказује се у колони 070. Погледати и допуну одговора на
питање број 3.

Такође, у случају физичких лица, уколико је клијент поднио један захтјев за
одобрење посебних мјера за двије кредитне партије (стамбени кредит и
потрошачки кредит), потребно је навести два захтјева јер се стамбени кредит
извјештава у реду 250, а потрошачки кредит у реду 240.
Извјештај је кумулативан и укључује све захтјеве у складу са Одлуком о
привременим мјерама банкама за ублажавање негативних економских
посљедица узрокованих вирусним обољењем „COVID-19“ (у даљем тексту:
Одлука) на одређени датум извјештавања (нпр. на извјештајни датум 10.04. ће
укључивати све захтјеве закључно са 10.04.). У извјештај се не уноси податак о
захтјевима за које су клијенти накнадно одустали од захтјева (мјера није ни
одобрена или је одобрена па повучена).
Тема
Питање банке бр. 2

Колона 090 - Број одобрених захтјева за одобрење посебних мјера
Да ли се приказује број одобрених захтјева Уговора или броја клијената на
основу Одлуке носиоца компетенције или број реализованих захтјева, односно
захтјева за које су клијенти потписали Анекс Уговора те прихватили олакшице?

Одговор Агенције

У колону 090 се уписује укупан број одобрених захтјева.

Тема

Колоне 100 и 110

Питање банке бр. 3

У коју колону се евидентирају кредити код којих је уговорена одгода плаћања
главнице у наредном периоду, али исти нису пролонгирани?
Приказују се као мораторијум (колона 100) уколико мјера подразумијева одгоду
плаћања главнице и камате и "грејс период" уколико мјера подразумијева
одгоду плаћања главнице и редовно плаћање камате (колона 110).
Допуна одговора 24.04.2020. године:

Одговор Агенције

Напомињемо да се само привремени мораторијуми (уколико није закључен
анекс уговора) извјештавају у колонама 010 до 060. Уколико је закључен анекс
уговора којим је нпр. дефинисан мораторијум у трајању од 3 мјесеца, исто се
сматра посебном мјером и извјештава у колони 100.
Допуна одговора 30.04.2020. године
Такође, у колонама 100 и 110 потребно је навести податке о одобреном
мораторијуму, односно грејс периоду без обзира да ли је било или не
продужења рока.

Тема
Питање банке бр. 4

Одговор Агенције

Колона 130 - Укупан износ билансних изложености за које су одобрене
посебне мјере
У колони 130 да ли је потребно приказати укупну билансну изложеност свих
кредита клијента или само оних који су предметом захтјева.
У колони 130 је потребно приказати укупну билансну изложеност кредитних
обавеза које су предмет захтјева.
Допуна одговора 24.04.2020. године:

Колона 130 садржи податак о укупном износу билансне изложености у тренутку
модификације по основу одобрених посебних мјера (колона 090) и не укључује
укупан износ кредитних обавеза по одобреним привременим мораторијима.
Датум одоговора
Подручје

30.04.2020. године
Извјештај о посебним мјерама – Образац ПМ-2

Питање банке бр. 5

Да ли подаци унесени у образац ПМ-2 требају да одговарају подацима унесеним
у колонама 070 до 130 у обрасцу ПМ-1 за посљедњу декаду предметног
мјесеца?

Одговор Агенције

Да. У обрасцу ПМ-2 колоне 010-060 требају да одговарају колонама 070 до 120
у обрасцу ПМ-1 за сваку посљедњу декаду у извјештајном мјесецу.
Такође, износ из колоне 130 у обрасцу ПМ-1 треба да одговара збиру износа
наведених у колонама 070, 080, 110, 120, 150 и 160 у обрасцу ПМ-2.

