РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ д.о.о. Нови Сад

ПОНУДА О ЗАСТОЈУ У ОТПЛАТИ КРЕДИТА (МОРАТОРИЈУМУ)
Поштовани корисници кредита,
У складу са Одлуком Надзорног одбора Развојног фонда АП Војводине, Развојни фонд
АП Војводине (у даљем тексту: Фонд) вам нуди застој у отплати обавеза (мораторијум).
Мораторијум се примењује на обавезе по узетим кредитима код Фонда.
Право на мораторијум имају сви корисници кредита за обавезе које доспевају почев од
01.08.2020. године до (закључно са) 30.09.2020. године.
За кредите обезбеђене гаранцијом пословне банке по којима рок коначне отплате
кредита истиче у периоду мораторијума, обавеза корисника кредита је да кредит отплати
у складу са закљученим уговором о кредиту (најкасније 30 дана пре истека гаранције)
или да обезбеди продужење рока важења гаранције.
Сматраће се да сте прихватили ову Понуду ако је у року од 10 дана, односно до
17.08.2020. године, не одбијете. Понуду можете одбити на један од следећих начина:
- слањем обавештења путем И-мејла на: moratorijum@rfapv.rs;
- слањем обавештења редовном поштом на адресу: Развојни фонд АП Војводине, Нови
Сад, Булевар цара Лазара 7А;
- позивом Фонда на телефонски број 021/454-334, или позивом надлежног кредитног
сарадника Фонда;
- попуњавањем формулара у просторијама Фонда.
Обавештавамо вас да имате могућност да и након 17.08.2020. године одустанете од
мораторијума обавештавањем Фонда на један од горе наведених начина, и уколико у
целости извршите уплату доспеле а неизмирене обавезе која је обухваћена
мораторијумом.
Током трајања мораторијума Фонд обрачунава редовну (уговорену) камату. Редовну
(уговорену) камату Фонд обрачунава на недоспели дуг.
Обавезе које доспевају у периоду мораторијума, као и редовна камата обрачуната за
период мораторијума, ће бити укључени у ануитете преостале након истека
мораторијума, с тим да се крајњи рок отплате кредита неће мењати.
По истеку периода мораторијума Фонд ће сачинити нови план отплате кредита.
Прихватање ове Понуде не ускраћује вам право да током периода мораторијума вршите
уплате по кредитним обавезама у складу са могућностима.
Нови Сад, 07.08.2020. године
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