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O B A V I J E S T 
 

o usvajanju Općih uvjeta poslovanja za provođenje SEPA izravnih terećenja za platitelje fizičke 
osobe 

 
 

Obavještavamo Vas da je Uprava Karlovačke banke d.d. dana 18. svibnja 2017. godine usvojila Opće 
uvjete poslovanja za provođenje SEPA izravnih terećenja za platitelje fizičke osobe (dalje: Opći uvjeti)  

kojima je regulirana usluga SEPA izravnog terećenja za platitelje fizičke osobe. 
 

SEPA izravno terećenje (eng. SEPA Direct Debit - SDD) je nacionalna platna usluga u kunama 

za terećenje transakcijskog računa platitelja, odnosno Korisnika, kada platnu transakciju zadaje 
primatelj plaćanja na osnovi Suglasnosti koju je platitelj dao primatelju plaćanja. 

 
Usluga SEPA izravna terećenja regulirana je odredbama Uredbe (EU) br. 260/2012 te pravilima 

Osnovne HRK SDD Sheme koja je usvojena i donesena od strane Nacionalnog odbora za platni 

promet, a koja propisuje jedinstveni skup pravila, praksi, standarda i provedbenih smjernica 
dogovorenih unutar bankovne zajednice za izvršavanje izravnih terećenja u RH, koji je odvojen od bilo 

kakve infrastrukture ili platnog sustava koja/koji podupire njegovu primjenu. Osnovna shema 
primjenjuje se na platitelje fizičke osobe – potrošače koji imaju otvoren transakcijski račun vrste 32 

(tekući račun) i/ili 31 (žiro račun). 

 
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. 
 

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 05.06.2017. godine. 

 
Opći uvjeti poslovanja za provođenje SEPA izravnih terećenja za platitelje fizičke osobe objavljeni 

su na internet stranici 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. 
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