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O B A V I J E S T 
 

 

Karlovačka banka d.d. donijela je nove Opće uvjete kreditnog poslovanja s građanima koji će 

se primjenjivati od 01.01.2014.g. na postojeće i nove ugovorne odnose s klijentima Banke. 

 

Izmjene su izvršene radi usklađenja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o 

potrošačkom kreditiranju (NN br. 143/13), a odnose se na: 

 

� Definiranje parametara promjenjivosti kamatne stope i razdoblja promjene 

kamatne stope po novim i postojećim ugovorima o kreditima u kunama i u 

kunama s valutnom klauzulom u EUR, CHF ili USA s promjenjivom kamatom,  

koji se prate kod donošenja odluke o korekciji promjenjive kamatne stope.  

Ovisno o promjeni definiranog parametra promjenjivosti, Banka će usklađivati 

promjenjive kamatne stope dva puta godišnje i to 01. veljače i 01. kolovoza. Tako 

utvrđene kamatne stope vrijedit će za referentno šestomjesečno razdoblje. 

Usklađivanje promjenjivih kamatnih stopa vršit će se na način određen 

Metodologijom načina promjene visine administrativnih kamatnih stopa koja je 

dostupna na Internet stranici Banke www.kaba.hr. 

 

� Obvezu Banke da u slučaju ukidanja iznosa dozvoljenog/dodatno dozvoljenog 

prekoračenja kao i u slučaju umanjenja iznosa dodatno dozvoljenog prekoračenja 

po tekućem računu u kunama, ponudi korisniku mogućnost otplate 

umanjenog/ukinutog iznosa u 12 mjesečnih obroka uz kamatnu stopu koja je 

važeća za korišteno prekoračenje i to bez dodatnog drugog troška za korisnika. 

 

� Manje nomotehničke izmjene (ispravci i dopune) u odnosu na prethodno važeće 

opće uvjete. 

 

Ove  izmjene ne proizvode materijalni utjecaj na klijente Banke.  

 

Opći uvjeti dostupni su klijentima u svim poslovnicama/podružnicama Banke i internetskoj 

stranici www.kaba.hr  

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

izmijenjenih općih uvjeta ne otkaže ugovor.  

Klijent koji nije suglasan s izmijenjenim općim uvjetima, ima pravo otkazati ugovor, bez 

naknade. Zahtjev za otkaz klijent mora dostaviti  Banci najkasnije do dana početka primjene 

izmijenjenih općih uvjeta.      
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