ЗАШТИТА
ИНВЕСТИТОРА
до 20.000 евра

Када инвестициона фирма није у стању да испуни
обавезе према клијентима и исплати им новац,
односно врати финансијске инструменте, њени
клијенти су изложени ризику од губитка. Да би
приватни инвеститори могли да наплате своја
потраживања без покретања судских поступака
у случају неиспуњавања обавеза инвестиционе
фирме, Агенција за осигурање депозита образовала је Фонд за заштиту инвеститора (Фонд).
Чланство у Фонду је обавезно за све инвестиционе фирме (брокерско-дилерске куће и банке)
са дозволом за трговање на тржишту капитала у
Републици Србији.

Ко има право на заштиту?
Сва физичка и правна лица, резиденти и нерезеденти,
уколико нису професионални инвеститори.

Да ли се ова заштита плаћа?
Не, заштита инвеститора је бесплатна за све клијенте
чланова Фонда.

Ко су професионални инвеститори?
bb инвестициона друштва;
bb кредитне институције;
bb финансијске институције и остала лица из чл. 172,
став 1, тачке 1) и 3) Закона о тржишту капитала
(„Службени гласник РС“, бр. 31/11 и 112/15);

Шта је осигурани случај?
Осигурани случај настаје кад инвестициона фирма
није у могућности да врати финансијске инструменте или новац, и то:
bb у случају отварања стечајног поступка над чланом
Фонда или
bb уколико Комисија за хартије од вредности утврди да
члан Фонда није у могућности да испуни своје доспеле обавезе према клијентима (преварна радња).

bb друштва за осигурање;
bb институције колективног инвестирања;
bb инвестициони фондови, друштва за управљање инвестиционим фондовима, пензијски фондови и друштва
за управљање пензијским фондовима;
bb наднационалне институције, влада и централна власт,
као и покрајински регионални и локални органи власти.

До ког износа сам заштићен/а?

Шта је предмет заштите?
Динарска новчана средства намењена трговању и
финансијски инструменти у било којој валути.

Агенција за осигурање депозита из Фонда обезбеђује
покриће по клијенту до 20.000 евра у динарској
противвредности.
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Како се намирује потраживање које
обухвата и новчана средства и хартије
од вредности?

Које су информације садржане
у обавештењу?

Уколико потраживање подразумева и новчана средства и финансијске инструменте, прво се намирује у
пуном износу онај део потраживања који је већи, до
износа од 20.000 евра.

bb основне информације о члану Фонда код којег је
наступио осигурани случај;

Шта ако је моје потраживање
веће од 20.000 евра?

bb контакт податке Агенције за осигурање депозита.

У случају да потраживање износи више од 20.000 евра,
разлика до пуног износа потражује се од стечајне или
ликвидационе масе члана Фонда.

Како се намирује потраживање
по основу финансијских инструмената
у девизном знаку?
Вредност финансијског инструмента у страној валути
прерачунава се у динаре по средњем курсу Народне
банке Србије на дан наступања осигураног случаја.

Како ћу сазнати да је наступио
осигурани случај?

Обавештење обавезно садржи следеће податке:

bb рок за подношење пријава потраживања;
bb обавезну документацију (уговори, лични документ
и слично) која се доставља уз пријаву потраживања;

Шта треба да предузмем да би ми
била исплаћена потраживања?
Треба да поднесете пријаву потраживања заједно с
пратећом документацијом наведеном у обавештењу.
Образац пријаве можете преузети на веб сајту Агенције.

На који начин ми се исплаћује новац?
Новац се исплаћује посредством банке исплатиоца.
Обавештење о датуму почетка исплате и исплатним
местима објављује се најмање у једном дневном
листу с националном покривеношћу и на веб сајту
Агенције за осигурање депозита.

По наступању осигураног случаја, Агенција за осигурање депозита о томе објављује обавештење најмање
у једном дневном листу с националном покривеношћу
и на свом веб сајту, те позива клијенте инвестиционе
фирме код које је наступио осигурани случај да пријаве
потраживања.
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
Кнез Михаилова 2, 11000 Београд
011/2075 132
zastita.investitora@aod.rs
www.aod.rs

