
 
 

 
OBAVIJEST 

 

o izmjeni i dopuni Općih uvjeta za iznajmljivanje sefova 
 

Obavještavamo Vas da je Karlovačka banka d.d. dana 13.08.2020. godine izvršila izmjenu i dopunu 

Općih uvjeta poslovanja:  
 

 Opći uvjeti za iznajmljivanje sefova  

 
Navedeni Opći uvjeti u primjeni su od 01.09.2020. godine, a dopunjeni su odredbama koje se odnose 

na: 

- Korisnike kojima Banka nudi uslugu najma sefa 
Banka omogućuje iznajmljivanje sefova isključivo punoljetnim, poslovno sposobnim fizičkim 
osobama, rezidentima, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj  te poslovnim subjektima sa 
statusom rezidenta, registriranim u Republici Hrvatskoj. 

- dokumentaciju koja je potrebna za ugovaranje najma sefa poslovnim subjektima 
Poslovni subjekt neklijent dostavlja identifikacijsku dokumentaciju prema Općim uvjetima 
poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata odnosno najmanje sljedeće: 

- izvadak iz  nadležnog registra odnosno registracijsku dokumentaciju (dokument ne 
smije biti  stariji od 30 dana); 

- obavijest o razvrstavanju po djelatnosti izdanu od Državnog zavoda za statistiku ukoliko 
se ista izdaje za Korisnika; 

- identifikacijske isprave svih osoba ovlaštenih za zastupanje i identifikacijske isprave 
osoba ovlaštenih za raspolaganje sefom na kojima je upisan podatak o OIB-u. Ukoliko 
identifikacijska isprava ne sadrži podatak o OIB-u potrebno je dostaviti obrazac 
Ministarstva financija iz kojeg je vidljiv ovaj podatak;  

- Obrasce vezane na zakonske obveze o sprječavanju pranja novca i financiranja 
terorizma: Upitnik za klijente poslovne subjekte, Upitnik za klijente poslovne subjekte-
Dodatak ZV, Tablicu vlasništva. 

- otkaz Ugovora o najmu sefa (dalje: Ugovor) 
Nakon raskida Ugovora Korisnik je dužan u roku od 8 dana od uručenja pisanog otkaza 

isprazniti sef, podmiriti Banci sva potraživanja s osnova korištenja sefa i izvršiti povrat 
ključeva. 

- sadržaj sefa 

     U sefu se ne smiju pohranjivati novčana sredstva. 
 
Opći uvjeti dostupni su klijentima u svim poslovnicama/podružnicama Banke i na Internet stranici 

Banke www.kaba.hr. 
 

Smatra se da je klijent prihvatio dopunjene Opće uvjete ako do dana početka primjene dopunjenih 

općih uvjeta ne otkaže Ugovor. 
 

Klijent koji nije suglasan s dopunjenim Općim uvjetima ima pravo otkazati Ugovor, bez naknade.  
 

Zahtjev za otkaz klijent mora dostaviti Banci najkasnije do dana početka primjene dopunjenih Općih 

uvjeta.  
 

Za sve eventualne nejasnoće i dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju u poslovnoj mreži 
Banke ili na telefonu broj: 0800 417 336 – Odjel podrške korisnicima. 

 
 

Objavljeno: kolovoz 2020. godine 


