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O B A V I J E S T 
 

Karlovačka banka d.d. donijela je nove Opće uvjete poslovanja po transakcijskim računima 

građana koji će se primjenjivati na postojeće i nove ugovorne odnose klijenata Banke, a u 

primjeni su od 06.08.2013. 

 

Izmjene se odnose na: 

- usklađenje postojećih općih uvjeta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o 

kreditnim institucijama 

- usklađenje postojećih općih uvjeta sa Zakonom o platnom prometu u dijelu odredbi 

propisa iz područja platnog prometa koje stupaju na snagu danom pristupanja 

Republike Hrvatske Europskoj uniji. 

 

Temeljna promjena ogleda se u stupanju na snagu odredaba o prekograničnim platnim 

transakcijama, odnosno dio dosadašnjih međunarodnih transakcija s inozemstvom imaju 

drugačije uvjete i način izvršenja. Naime, od pristupanja RH Europskoj uniji sve platne 

transakcije s drugim državama potpisnicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru 

(dalje: Ugovor), koji obuhvaća 27 država članica EU te Norvešku, Island i Lihtenštajn, 

definiraju se kao prekogranične platne transakcije. 

 

Također se mijenjaju i uvjeti izvršenja nacionalnih platnih transakcija u eurima i u          

valutama država potpisnica Ugovora kao i rokovi izvršenja pojedinih platnih  transakcija  s 

inozemstvom (npr.: banka platitelja obvezna je osigurati da račun banke primatelja plaćanja 

kod nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima bude odobren najkasnije do 

kraja sljedećeg radnog dana pri čemu se taj rok može produžiti za jedan dan ako je transakcija 

inicirana pisanim putem (na papiru). Međutim, pri izvršenju prekograničnih platnih 

transakcija u drugim valutama država potpisnica Ugovora i kod nacionalnih platnih 

transakcija u navedenim valutama (osim novčane jedinice eur i kuna) primjenjuje se rok T+4 

(do kraja četvrtog radnog dana). 

 

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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