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O B A V I J E S T 
 

o izmjenama i dopunama Općih uvjeta poslovanja s građanima, Općih uvjeta poslovanja po 
transakcijskim računima građana te Odluke o naknadama za obavljanje bankarskih usluga 
 
 

Obavještavamo Vas da je Karlovačka banka d.d. dana 18. svibnja 2017. godine izvršila izmjene i 

dopune:  
 

1. Općih uvjeta poslovanja s građanima 
Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja s građanima odnose se na uređivanje postupaka koje 

Banka provodi prilikom isplate sredstava po Rješenju o nasljeđivanju. Stupanjem na snagu ovih Općih 

uvjeta Banka će temeljem pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju omogućiti prijevremeni raskid 
oročenog depozita na zahtjev jednog od nasljednika, a bez prisustva i suglasnosti ostalih nasljednika. 

Sukladno tome, Banka će provesti isplatu pripadajućih sredstava nasljedniku koji je podnio zahtjev za 
raskid oročenog depozita, a ostatak sredstava prenijeti na račun po viđenju (točka 7.1.) 

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 05.06.2017.g. 

 
2. Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima građana 

Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima građana odnose se na: 
- proširenje ovlaštenja za raspolaganje sredstvima na računu, koje vlasnik računa putem 

punomoći daje opunomoćeniku, koje će nakon stupanja na snagu ovih Općih uvjeta 

uključivati pravo prijenosa ovlasti na treće osobe kao i pravo zaduživanja računa 
(zadavanje trajnih naloga/izravnih terećenja/SEPA izravnih terećenja) (točka 8.1.) 

- dopunu i izmjenu dijela kojima je regulirana usluga izravnog terećenja kao i prelazak na 
uslugu SEPA izravnog terećenja (točke 9.3. i 9.3.1.).  

Karlovačka banka d.d. je potpisnica Sporazuma o pristupanju Poslovnoj i Osnovnoj HRK 
SDD shemi te će od 05.06.2017.g. svojim klijentima, fizičkim osobama - potrošačima 

omogućiti korištenje usluge SEPA izravno terećenje za one primatelje plaćanja koji će sa 

korisnicima svojih usluga potpisati Suglasnost za korištenje usluge SEPA izravno terećenje 
- dopunu i izmjenu dijela koji se odnosi na priljeve po računu prilikom čega će Banka nakon 

stupanja na snagu ovih Općih uvjeta postupati na sljedeći način: 
„Ako je na nalogu za plaćanje naveden broj računa koji Banka vodi isključivo u kunama, a 
iznos priljeva je u stranoj valuti, Banka će bez obveze prethodnog kontaktiranja Korisnika 
uz uvjet da su ispunjeni svi ostali uvjeti iz ovih Općih uvjeta, odobriti račun Korisnika koji 
se vodi u kunama.  
Ako je na nalogu za plaćanje naveden broj računa koji Banka vodi isključivo u stranoj 
valuti, a iznos priljeva je u kunama, Banka će bez obveze prethodnog kontaktiranja 
Korisnika, uz uvjet da to dozvoljavaju zakonski propisi te da su ispunjeni i ostali uvjeti iz 
ovih Općih uvjeta, odobriti račun Korisnika koji se vodi u stranoj valuti i to u valuti EUR. 
Pri izvršenju platnih transakcija koje zahtijevaju konverziju stranih valuta u kune koristi se 
kupovni tečaj za devize iz tečajne liste Banke koji je važeći na dan odobrenja računa 

primatelja plaćanja.  
Pri izvršenju platnih transakcija koje zahtijevaju konverziju kune u stranu koristi se 
prodajni tečaj za devize iz tečajne liste Banke koji je važeći na dan odobrenja računa 

primatelja plaćanja.  
Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Korisnik je suglasan da Banka iznimno može izmijeniti 
jedinstvenu identifikacijsku oznaku navedenu u zaprimljenoj instrukciji za plaćanje u 
slučaju ako to nalažu zakonski propisi, a u ostalim slučajevima samo temeljem posebnog 
ovlaštenja kojeg je Korisnik dao Banci. U navedenim slučajevima, smatra se da je 
zaprimljeni nalog za plaćanje ispravan i da će biti odobren račun Korisnika, ukoliko su 
ispunjeni i drugi uvjeti za izvršenje naloga za plaćanje navedeni u ovim Općim uvjetima 
„(točka 8.8.). 

 Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 20.07.2017.g. 

http://www.kaba.hr/


 

Smatra se da je Korisnik suglasan s izmjenama/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.  

 
3. Odluke o naknadama za obavljanje bankarskih usluga 

 

Izmjene i dopune Odluke o naknadama za obavljanje bankarskih poslova odnosi se na: 
Privitak 3.: 

- uvođenje naknada vezanih uz uslugu SEPA izravno terećenje   
- uvođenje naknade za nove proizvode – Paket info usluge za devizni tekući račun i Paket 

info usluge za devizni žiro račun  
Privitak 10.: 

- naknada navedena pod točkom 4. koja sada glasi „HROK“, mijenja naziv u „HROK-u ime i 

za račun HROK-a“ 
Odluka o naknadama za obavljanje bankarskih usluga primjenjuje se od 05.06.2017.g. 

 
Opći uvjeti poslovanja s građanima, Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima građana te 

Odluka o naknadama za obavljanje bankarskih usluga objavljeni su na internet stranici Banke 
www.kaba.hr i dostupni u poslovnoj mreži Banke, podružnicama/poslovnicama/ispostavama. 

   

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: svibanj 2017.g. 
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