
 

 
 

OBAVIJEST 
 

o izmjeni  i dopuni Općih uvjeta u poslovanju s građanima i  Odluke o naknadama za 

obavljanje bankarskih usluga  
 

 

 
Obavještavamo Vas da je Karlovačka banka d.d. 31.08.2018. godine izvršila izmjenu i dopunu  Općih 

uvjeta u poslovanju s građanima i Odluke o naknadama za obavljanje bankarskih usluga.  
 

Izmijenjeni i dopunjeni su slijedeći Opći uvjeti:  

 
• Opći uvjeti poslovanja s građanima 

• Opći uvjeti kreditnog poslovanja s građanima  
• Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima građana 

• Opći uvjeti korištenja on-line bankarstva za građane  
 

Izmjene se odnose na usklađenje naziva najreprezentativnijih usluga sukladno Zakonu o usporedivosti 

naknada, prebacivanja računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu, brisanje odredbi o 
dopuštenom prekoračenju po tekućem računu zbog povlačenja proizvoda iz ponude Banke  te 

uvođenje u ponudu novog proizvoda prešutnog prihvaćenog prekoračenja tekućeg računa građana u 
kunama.  

Prešutno prihvaćeno prekoračenje je prekoračenje pri kojemu Banka potrošaču stavlja na 

raspolaganje sredstva koja nadmašuju trenutačno stanje tekućeg računa potrošača. Prešutno 
prihvaćeno prekoračenje se odobrava u minimalnom iznosu od 4.000,00 kn i maksimalnom iznosu do 

30.000,00 kn odnosno za korisnike paketa kabaFin+ do iznosa 40.000,00 kn, ovisno o visini redovnih 
mjesečnih primanja na temelju kojih se ostvaruje pravo na pirihvaćeno prešutno prekoračenje. Isto se 

odobrava na rok od tri mjeseca uz automatsku obnovu uz uvjet urednog poslovanja po tekućem 

računu. Minimalni iznos redovnog mjesečnog primanja iznosi 1.200,00 kn.  
 

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

Smatra se da je klijent prihvatio izmijenjene/dopunjene opće uvjete ako do dana početka primjene 
izmijenjenih/dopunjenih općih uvjeta ne otkaže ugovor. 

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

naknade. Zahtjev za otkaz klijent mora dostaviti Banci najkasnije do dana početka primjene 
izmijenjenih/dopunjenih općih uvjeta.  

Primjena 01.11.2018. godine. 
 

Odluka o naknadama za obavljanje bankarskih usluga izmjenjena je u: 

 
PRIVITAK 3. – Naknade za poslove s građanima  

PRIVITAK 5. – Naknade za kunski platni promet građana 
PRIVITAK 7. – Naknade za devizne poslove građana  

PRIVITAK 9. – Naknade po kreditnim karticama za građane (revolving/charge, na rate) i poslovne 
subjekte (revolving/charge)  

PRIVITAK 10. – Ostali poslovi  

PRIVITAK 11. – Naknade za korištenje paketa 
 

http://www.kaba.hr/


 

 
Izmjena Odluke odnosi se na usklađenje naziva najreprezentativnijih usluga sukladno Zakonu o 

usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu te izmjena 

naknada i to:  
 

Privitak 3: izmjena naknade za vođenje tekućeg računa i izradu kartice; izmjena roka za zatvaranje 
računa uz naknadu sa 12 na 6 mjeseci 

Privitak 5: izmjena naknade za plaćanje u korist računa poslovnog subjekta putem e-kabe i mBank 

servisa 
Privitak 7: izmjena naknade za SEPA I NON SEPA kreditne transfere i plaćanja i prijenosi u banci u 

devizama; onemogućavanje troškovne opcije OUR u nacionalnom i prekograničnom plaćanju  
Privitak 9: izmjena naziva  

Privitak 10:brisanje naknada vezanih za HROK na vlastiti zahtjev 
Privitak 11:izmjena naziva. 

 

Primjena Odluke o naknadama za obavljanje bankarskih usluga je od 01.11.2018. godine osim 
Privitka 10. od 15.09.2018. godine. 
 

Odluka o naknadama s podacima o važećim naknadama za pojedine vrste proizvoda objavljena je na 
internet stranici Banke www.kaba.hr i dostupna je u poslovnoj mreži Banke, podružnicama 

/poslovnicama. 
   

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: kolovoz, 2018. 

http://www.kaba.hr/

