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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 
poslovanja po transakcijskim računima građanima 

 

 
Obavještavamo Vas da je Karlovačka banka d.d. dana 29.01.2016. godine izvršila izmjene i dopune:  

- Odluke o naknadama za obavljanje bankarskih usluga (u nastavku: Odluka o naknadama) i  
- Općih uvjeta poslovanja s građanima, koji će se primjenjivati na postojeće i nove ugovorne 

odnose s klijentima Banke, a u primjeni su:  

 

Odluka o naknadama  Od 01.04.2016. 

osim Privitka 2. od 15.02.2016.  

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima građana Od 01.04.2016. 

 

Izmjene i dopune Odluke o naknadama su slijedeće:  

 
Privitak 2. – Naknade za kreditne poslove građana 

-u razdoblju od 15.02.2016 do 30.04.2016. godine nenamjenski krediti u KN uz valutnu 
klauzulu EUR odobravaju se bez obračuna i naplate naknade za obradu kredita 

  

Privitak 3. – Naknade za poslove s građanima  
-izmijenjena je naknada za vođenje tekućih računa za umirovljenike s opcijom T3 sa 12,00 kn na 

15,00 kn s time da se nakon 31.03.2016. godine novi ugovori neće zaključivati 
-Banka prestaje sa izdavanjem čekovnih blanketa po tekućim računima građana od 

01.04.2016. godine te je iz Odluke o naknadama brisana točka 3.2. Izdavanje čekovnih 
blanketa  

- izmijenjena je naknada za prijepis i listanje prometa po računu na zahtjev klijenta sa 15,00 kn po 

stranici uvećano za stopu PDV-a na 2,00 kn po stranici uvećano za stopu PDV-a 
 

Privitak 5- Naknade za kunski platni promet građana 
-izmijenjena je naknada za plaćanje NKS-om na način da je min. iznos naknade povećan sa 6,00 kn 

na 7,00 kn te je izvršena korekcija i naknade za plaćanje NKS putem internet/mobilnog bankarstva te 

ista iznosi 0,25% min 1,50 kn max. 7,00 kn po nalogu 
-naknada za plaćanje HSVP-om je izmijenjena i iznosi 70,00 kn 

 
Privitak 7- Naknada za devizne poslove građana  

Izmijenjena je u dijelu naknada za nacionalna i prekogranična plaćanja i prijenose kao i 
međunarodnih plaćanja na način da su naknade usklađene prema načelima SEPA-e ( jedinstveno 

područje plaćanja u eurima)  te u dijelu naknada vezanih za čekove. 

 
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 po transakcijskim računima građana izmijenjeni su i dopunjeni u točki 
značenja pojmova kao i brisanjem tekstualnog dijela koji se odnosi na izdavanje čekovnih blanketa po 

tekućim računima građana. Uz to izvršeno je usklađenje dijela koji se odnosi na provođenje 
transakcija  po SEPA pravilima. 

 

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

Smatra se da je klijent suglasan s dopunama ovih Općih uvjeta ako do dana njihova stupanja na 
snagu ne obavijesti Banku da ih ne prihvaća. Zaprimanjem obavijesti o neprihvaćanju istih smatrat će 

se da je otkazan okvirni ugovor od strane Korisnika . 
 

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: siječanj 2016. 

Karlovačka banka d.d., Karlovac 

OIB: 08106331075  

http://www.kaba.hr/
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