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O B A V I J E S T 
 

o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za obavljanje bankarskih usluga i općih uvjeta u 

poslovanju s građanima 
 

 
Obavještavamo Vas da je Karlovačka banka d.d. dana 25.02.2015. godine izvršila izmjene i dopune:  

- Odluke o naknadama za obavljanje bankarskih usluga (u nastavku: Odluka o naknadama) i  

- općih uvjeta u poslovanju s građanima, koji će se primjenjivati na postojeće i nove ugovorne 
odnose s klijentima Banke, a u primjeni su:  

 

Odluka o naknadama  Od 01.05.2015. 

Opći uvjeti poslovanja s građanima  Od 15.03.2015. 

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima građana Od 01.05.2015. 

Opći uvjeti korištenja elektroničkog bankarstva za građane Od 01.05.2015. 

 
 

Banka svoju ponudu proširuje uvođenjem nove usluge mobilnog bankarstva –Kaba mBank servisa. 
Kaba mBank servis omogućuje obavljanje transakcija, praćenje i upravljanje sredstvima na računima 

Korisnika usluga putem mobilnog uređaja. 

 
Vezano na uvođenje nove usluge izvršena je izmjena i dopuna Odluke o naknadama- Privitak 5- 

Naknade za kunski platni promet građana; točka 3. Internet/mobilno bankarstvo za građane te su  
dodane točke:  

3.2. Kaba mBank servis – u kojoj su definirane naknade za ugovaranje i korištenje servisa i 
3.3. Mjesečna naknada za korištenje e-Kaba i Kaba mBank servis po korisniku servisa.  

 

Odluka o naknadama s podacima o važećim naknadama za pojedine vrste proizvoda objavljena je na 
internet stranici Banke www.kaba.hr i dostupna u poslovnoj mreži Banke, podružnicama 

/poslovnicama. 
 

Opći uvjeti poslovanja s građanima i Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima 

građana izmijenjeni su i dopunjeni odredbama koje se odnose na proširenje ponude Banke novom 
uslugom mobilnog bankarstva kao i manjim nomotehničkim izmjenama.  

 
Općim uvjetima korištenja elektroničkog bankarstva za građane objedinjeni su opći uvjeti 

korištenja e-Kaba servisa, servisa info usluge i mobilnog bankarstva za građane, te se datumom 
primjene ovih Općih uvjeta stavljaju van snage Opći uvjeti korištenja e-Kaba servisa za građane ( OU-

2014/2/15 od 30.04.14.) i Opći uvjeti korištenja servisa info usluge za građane ( OU-2014/35/18 od 

10.09.2014).  
 

Opći uvjeti dostupni su klijentima u svim poslovnicama/podružnicama Banke i na Internet stranici 
Banke www.kaba.hr. 

Smatra se da je klijent prihvatio izmijenjene/dopunjene opće uvjete ako do dana početka primjene 

izmijenjenih/dopunjenih općih uvjeta ne otkaže ugovor. 
Klijent koji nije suglasan s izmijenjenim/dopunjenim općim uvjetima ima pravo otkazati ugovor, bez 

naknade. Zahtjev za otkaz klijent mora dostaviti Banci najkasnije do dana početka primjene 
izmijenjenih/dopunjenih općih uvjeta.  

 

Za sve eventualne nejasnoće i dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju u poslovnoj mreži 
Banke ili na telefonu broj: 385 (0)47 417-336 – Odjel podrške korisnicima. 

 
 

Objavljeno: veljača 2015. 
Karlovačka banka d.d., Karlovac 

OIB: 08106331075  

http://www.kaba.hr/
http://www.kaba.hr/

