
 
 

 

 

O B A V I J E S T 
 

o izmjeni i dopuni  Odluke o kamatnim stopama, Odluke o naknadama za obavljanje 

bankarskih usluga i Općih uvjeta u poslovanju s građanima 

 
 

Obavještavamo Vas da je Karlovačka banka d.d. dana 25.03.2019. godine izvršila izmjenu  i dopunu:  
 

Općih uvjeta kreditnog poslovanja s građanima  

Općih uvjeta korištenja on-line bankarstva za građane 
Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima građana  

Odluke o kamatnim stopama  
Odluke o naknadama za obavljanje bankarskih usluga.  
 

Opći uvjeti kreditnog poslovanja s građanima i Opći uvjeti on-line bankarstva za građane 

dopunjeni su odredbama koje se odnose na uvođenje novog kreditnog proizvoda on-line kredita. 

On-line kredit je nenamjenski kredit koji se odobrava automatskom obradom, bez prikupljnja 
dokumentacije za obradu kredita. Namijenjen je klijentima Banke koji ispunjavaju uvjet poslovanja 

putem tekućeg računa u Banci najmanje 15 mjeseci, redovni mjesečni priljev u minimalnom iznosu 
2.200,00 kn kao i dostatne kreditne sposobnosti.  Kredit se može realizirati putem internetskog 

bankarstva [e-Kaba sevis] kao i u poslovnoj mreži Banke do maksimalnog iznosa od 100.000,00 

kuna na rok otplate od 36 do 59 mjeseci. Za obradu kredita ne naplaćuje se naknada.  Primjena od 
15.04.2019. godine 
 

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima građana izmijenjeni su u dijelu odredbi  

vezanih na izravna terećenja i migraciju na SEPA izravna terećenja, koje odredbe se brišu, obzirom na  
punu primjenu SEPA izravnih terećenja. Važeći od 01.06.2019. godine.   
 

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. 

 
Odluka o kamatnim stopama dopunjena je u Privitku 1 - Poslovi s građanima; aktivne kamatne 
stope, a stupa na snagu 15.04.2019. godine.  

 
Odluka je dopunjena kamatnom stopom na novi proizvod on-line kredit u kunama i iznosi 6,90% 

godišnje, fiksna. 

 
Odluka o kamatnim stopama s podacima o važećim stopama za pojedine vrste kredita objavljena je 

na internet stranici Banke www.kaba.hr i dostupna je u poslovnoj mreži Banke, podružnicama 
/poslovnicama. 

   

http://www.kaba.hr/
http://www.kaba.hr/


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. 

 
Odluka o naknadama za obavljanje bankarskih usluga dopunjena je u Privitku 1.- Naknade za 

kreditne poslove građana - naknadom za novi kreditni proizvod on-line kredit. Naknada za obradu 

kredita se ne naplaćuje. 
 

Odluka o naknadama za obavljanje bankarskih usluga izmijenjena je u Privitku 3.- Naknade za 
poslove s građanima - brisanje naknada koje se odnose na izravna terećenja i dodavanje odavanje 

naknada za SEPA izravna terećenja u korist Gradske toplane d.o.o.  Karlovac i Inkasator d.o.o. 
Karlovac -  bez naknade.  

U istom Privitku izmijenjena je naknada za vođenje tekućeg računa  s opcijom T3 i T3TN koji se može 

ugovarati do 31.03.2019. godine. Naknada za tekući račun s opcijom T3 iznositi će 20,00 kn, a T3TN 
15,00 kn.   

U privitku 5 – Naknada za kunski platni promet građana- dopuna postojećim naknadama za primatelje 
plaćanja po posebnim odlukama  

Privitk 11- Naknade za korištenje paketa - izmjena naknade za Paket Zagreb/Rijeka  koja će iznositi 

35,00 kn i Paket kabaFin+ koja će iznositi 27,00 kn.  
  

Primjena: 01.06.2019 osim Privitka 2 od 15.04.2019. 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: ožujak 2019. 
Karlovačka banka d.d., Karlovac 

OIB: 08106331075  
 

http://www.kaba.hr/
http://www.kaba.hr/

