
 
 

OBAVIJEST 
 

o izmjeni i dopuni Općih uvjeta u poslovanju s građanima  
 

Obavještavamo Vas da je Karlovačka banka d.d. dana 31.08.2018. godine izvršila izmjene i dopune 
Općih uvjeta u nastavku:  

 

• Opći uvjeti poslovanja s građanima 
• Opći uvjeti kreditnog poslovanja s građanima  

• Opći uvjeti za stambeno potrošačko kreditiranje  
• Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima građana  

• Opći uvjeti poslovanja za jednokratne platne transakcije  

• Opći uvjeti poslovanja za provođenje SEPA izravnih terećenja za platitelje fizičke osobe  
• Opći uvjeti korištenja elektroničkog bankarstva za građane  

 
Svi navedeni opći uvjeti u primjeni su od 15.09.2018. godine, a dopunjeni su odredbom koja se 

odnose na Zakon o platnom prometu (NN 66/2018).  
Izmjene su sljedeće:  

 

- u dijelu rješavanja pritužbe/prigovora vezanih na platni promet izmijenjen je rok za dostavu 
odgovora podnositelju pritužbe/prigovora – sa 7 radnih dana na 10 dana od zaprimanja istog te su u 

tom dijelu korigirani svi naprijed navedeni opći uvjeti . Iznimno, ako Banka ne može dati odgovor u 
navedenom roku iz razloga koji su izvan kontrole Banke, dužna je korisniku u tom roku dostaviti 

privremeni odgovor u kojemu se navode razlozi kašnjenja odgovora na prigovor i rok do kojega će 

korisnik primiti konačan odgovor koji ne smije biti duži od 35 dana. 
 

Osim navedenog u Općim uvjetima poslovanja po transakcijskim računima građana 
dopunjeni su: 

- pojmovima vezanim na pružanje novih usluga iniciranja plaćanja i usluge informiranja o računu: 

pružatelj platnih usluga koji vodi račun (Banka), pružatelj usluga informiranja o računu (AISP), 
pružatelj usluga iniciranja plaćanja (PISP), usluga iniciranja plaćanja, usluga informiranja o računu i 

dr.),  
- maksimalni iznos za koji korisnik odgovara za izvršene neautorizirane platne transakcije koje su 

posljedica izgubljenog/ukradenog platnog instrumenta, mijenja se iz 1.125,00 kn u 375,00 kn, 
-u točkama Općih uvjeta vezanim na zaprimanje naloga za plaćanje, suglasnosti korisnika koju daje 

pružatelju usluga iniciranja plaćanja, izvršenje naloga, opoziva naloga  ( točke 8.31.- 8.7.), 

- onemogućavanje troškovne opcije OUR u nacionalnom i prekograničnom plaćanju 
- točkom 10.- usluga informiranja o računu   i  

izmijenjeni su:  
- u točki 16. Korisnik može jednostrano pisanim putem otkazati Ugovor s otkaznim rokom od jednog 

mjeseca. Za slučaj da Korisnik otkazuje Ugovor prije isteka roka od 6 mjeseci od dana sklapanja 

istog, Banka će naplatiti naknadu sukladno Odluci o naknadama. Prema postojećim uvjetima rok je 
bio 12 mjeseci.  

 
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.  
 



 
 
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. 


