
 
 

OBAVIJEST 

 

o izmjeni Odluke o naknadama za obavljanje bankarskih usluga i 

Općih uvjeta u poslovanju s građanima  

 

 
Obavještavamo Vas da je Karlovačka banka d.d. dana 20.05.2021. godine izvršila izmjenu i dopunu Odluke o 

naknadama za obavljanje bankarskih sluga i Općih uvjeta poslovanja s građanima. 

   

• Izmjena i dopuna Odluke o naknadama za obavljanje bankarskih usluga odnosi se na: 

 

PRIVITAK 3. – Naknade za poslove s građanima – ukidanje naknade za otvaranje i zamjenu štedne 

knjižice 

 

Trenutno važećom Odlukom o naknadama definirane su naknade:  

 

PRIVITAK 3. – Naknade za poslove s građanima 

 

1. ŠTEDNI ULOZI GRAĐANA 
 

VRSTA NAKNADE NAKNADA 

1.  Štedna knjižica 

1.1. Otvaranje a vista štedne knjižice    100,00 kn 

1.2. Otvaranje štedne knjižice za oročenu štednju preko 24 mjeseca 0,00 kn  

1.3. Otvaranje a vista štedne knjižice za djecu do punoljetnosti 0,00 kn 

 
Kod otvaranja a vista štedne knjižice obvezan je minimalni ulog u visini od:  
- 20,00 kn odnosno  
- 5,00 EUR ili protuvrijednost druge valute  

1.4. Zamjena oštećene štedne knjižice                                     50,00 kn  

 

 

Odlukom o naknadama koja je u primjeni od 15.06.2021. godine brišu se prethodno navedene naknade. 
 

Odluka o naknadama s podacima o važećim naknadama za pojedine vrste proizvoda dostupna je klijentima u 

svim poslovnicama/podružnicama Banke i na Internet stranici Banke www.kaba.hr 

(https://www.kaba.hr/naknade/).  

 

 

Izmjene i dopune Općih uvjeta u poslovanju s građanima odnose se poslovnu odluku Banke o ukidanju 

otvaranja i zamjene štednih knjižica.    

 

Opći uvjeti dostupni su klijentima u svim poslovnicama/podružnicama Banke i na Internet stranici Banke 

www.kaba.hr (https://www.kaba.hr/opci-uvjeti-poslovanja/). 

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. 

 

Svibanj, 2021. 

 

                                                                                                     Karlovačka banka d.d. 
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