АНЕКС УГОВОРА
О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОБАВЕЗА У ПОСЛОВИМА ОСИГУРАЊА
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ СТАМБЕНИХ КРЕДИТА

1. Националне корпорације за осигурање стамбених кредита (у даљем тексту овог уговора:
Корпорација), са седиштем у Београду, улица Кнеза Милоша 20, коју заступа Весна Ћирић,
директор Корпорације,
Матични број 17613120
Порески идентификациони број 103539077
Број рачуна 840‐924621‐77 код Управе за трезор
и
2. БАНКE (у даљем тексту овог уговора: Банка), са седиштем у ........ , (адресa), коју заступају
председник .................., и , члан Извршног одбора Банке .........,
Матични број:
Порески идентификациони број:
Броје рачуна:

Члан 1.
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ


Чланом 12. Уговора о регулисању међусобних обавеза у пословима осигурања
потраживања по основу стамбених кредита у делу Расподела средстава наплаћених по
основу реализације инструмената обезбеђења – је предвиђено да уколико потраживање
Банке по основу ненаплаћене главнице и свих документованих трошкова превазилази
наплаћену суму по основу реализације свих инструмената обезбеђења Корпорација
покрива 75% од оствареног нето губитка, а да истим није предвиђено да банка уступа
право Корпорацији на наплату преосталог дуга у висини 75 % оствареног нето губитка.



У циљу омогућавања остварења права након исплате нето губитка у складу са важећим
законским прописима, закључује се анекс Уговора о регулисању међусобних обавеза у
пословима осигурања потраживања по основу стамбених кредита (у даљем тексту:
Уговор).
Члан 2.

У члану 12., у делу Расподела средстава наплаћених по основу реализације инструмената
обезбеђења, после става 3. додаје се ст. 4. и 5. који гласе:

„ Банкa је сагласна да Корпорација има право на наплату преосталог дуга према дужнику у износу
од 75% оствареног нето губитка у складу са одредбама Закона о хипотеци и Закона о
облигационим односима.
Споредна права којима је обезбеђено испуњење преосталог дуга према дужнику не прелазе на
Корпорацију.“
Члан 3.
Овај Анекс чини саставни део Уговора.

Члан 4.
Све остале одредбе Уговора остају непромењене.

Члан 5.
Овај Анекс сачињен је у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.

Члан 6.
Овај Анекс ступа на снагу даном потписивања.

У Београду, дана 15. априла 2011. године

