KARLOVAČKA BANKA d.d.
UPRAVA BANKE

OU/2008/186/4

Temeljem članka 52. Statuta Karlovačke banke d.d. Karlovac, Uprava Banke na
sjednici od 30.01.2008. godine donosi
OPĆE UVJETE DJEČJE ŠTEDNJE I KARTICE „ŠTEDIM I DARUJEM“
1.

OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti dječje štednje i kartice „ŠTEDIM I DARUJEM“(u nastavku teksta: Opći uvjeti)
Karlovačke banke d.d. Karlovac (u nastavku teksta: Banka) primjenjuju se na ukupan
poslovni odnos između Banke i fizičkih osoba koji povremeno ili trajno koriste bankovne ili
ostale usluge u dijelu depozitnog poslovanja – dječja štednja.
Opći uvjeti izrađuju se u pisanom obliku i dostupni su svim interesentima u poslovnoj mreži i
putem drugih distribucijskih kanala Banke. Izmjene i dopune Općih uvjeta donose se i
objavljuju na isti način kao i osnovni.
Opći uvjeti primjenjuju se zajedno s ostalim pravilnicima, uputama i procedurama poslovanja
Banke (u nastavku teksta: opći akti Banke) i pojedinačnim ugovorima sklopljenim s
klijentom. U slučaju međusobnog neslaganja obvezujuće su posebne ugovorne odredbe,
potom opći akti Banke i na kraju Opći uvjeti.
Klijent Banke u smislu Općih uvjeta je fizička osoba.
Obveza klijenta je obavijestiti Banku o svakoj promjeni osobnih i drugih podataka, a osobito
o promjeni prebivališta ili boravišta na osnovi kojih je sklopljen ugovor s Bankom. Klijent je
odgovoran za sve propuste ili štetu koja bi nastala nepridržavanjem obveze dostave podataka
o nastalim promjenama.
Obveza Banke je čuvati tajnim sve podatke o klijentu i njegovim računima do kojih je došla
temeljem pružanja ovih usluga i može ih priopćavati samo sukladno Zakonu o bankama.
Sve osobe koje povremeno ili trajno obavljaju poslove u Banci, obvezne su čuvati bankovnu
tajnu. Podaci koji su zaštićeni bankarskom tajnom, mogu se priopćiti trećim osobama na
prethodnu izričitu pisanu suglasnost klijenta.
Banka će u ispunjavanju svojih obveza postupati s povećanom pažnjom, rukovodeći se
načelima povjerenja, sigurnosti ulaganja i obostrane koristi.

2.

OTVARANJE DJEČJE ŠTEDNJE

Dječja štednja je oblik oročene štednje pod nazivom Otvorena dječja štednja(u daljnjem
tekstu: dječja štednja) pri čemu klijent (u daljnjim tekstu: korisnik računa) oročava sredstva uz
višekratne uplate s istim datumom dospijeća.
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Štednja se može ugovarati kao standardna otvorena štednja ili otvorena štednja uz premiju.
Namijenjena je domaćim fizičkim osobama starosti od 0 do 18 godina koje zastupa zakonski
zastupnik/skrbnik sukladno Obiteljskom zakonu i drugim zakonskim aktima.
Štedni račun u Banci otvara zakonski zastupnik/skrbnik na ime djeteta i uz predočenje Izvoda
iz matične knjige rođenih i dokumenta s MBG-om djeteta i zakonskog zastupnika/skrbnika.
Ista osoba može biti imati u Banci jedan ili više računa dječje štednje.
3.

UPLATE SREDSTAVA

Uplate sredstava na račun dječje štednje mogu vršiti korisnik računa, zakonski zastupnik
(jedan od roditelja)/skrbnik ili bilo koja druga osoba i to putem:




e-kaba usluge
gotovinskim uplatama u poslovnicama Banke
putem trajnog naloga s nekog drugog računa uplatitelja.

Minimalni početni ulog (u kunama ili EUR-u) i ostali uvjeti oročavanja određeni su odlukama
Banke.
Kasnije uplate vrše se u iznosima i dinamici kako odgovara uplatitelju.

4.

RASPOLAGANJE SREDSTVIMA

Sredstvima dječje štednje raspolaže zakonski zastupnik/skrbnik i to uz predočenje
identifikacijske isprave i Ugovora o otvorenoj dječjoj štednji, sve do punoljetnosti korisnika
računa.
5.

KARTICA „ŠTEDIM I DARUJEM“

Prilikom otvaranja računa Banka i korisnik računa zaključuju Ugovor o otvorenoj dječjoj
štednji koji, u ime djeteta, potpisuju zakonski zastupnik/staratelj, a dijete - korisnik računa,
dobiva štednu kartica „Štedim i darujem“ koju osobno potpisuje.
Uz karticu „Štedim i darujem“ korisniku se ne dodjeljuje PIN.
Funkcije kartice „Štedim i darujem“su:
 ulaz u Zonu 24
 informacija o stanju računa na Info- stupu
 polog kovanica na račun
 kartica ne služi za plaćanja na EFTPOS terminalima niti za podizanje gotovine.
6.

GUBITAK ILI KRAĐA KARTICE

Gubitak, krađu, oštećenje ili uništenje kartice zakonski zastupnik/skrbnik dužan je odmah
prijaviti u poslovnici Banke gdje je otvoren račun, pisanim putem ili telefonom.
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Banka će odmah nakon dojave izdati novu karticu.
Banka ne odgovara za tajnost podataka o broju računa i prometu po računu do trenutka
prijave gubitka kartice.
7.

PUNOMOĆ

Zakonski zastupnik/skrbnik ne mogu davati punomoć za raspolaganje sredstvima na računima
dječje štednje.
8.

ZATVARANJE RAČUNA DJEČJE ŠTEDNJE

Račun dječje štednje otvoren je do punoljetnosti korisnika računa.
Korisnik računa tada može postojeća sredstva prenijeti na neki drugi račun u Banci.
Ako korisnik računa želi zatvoriti račun ranije, Banka zatvara dječji račun na temelju pisanog
zahtjeva zakonskog zastupnika/skrbnika.
Kartica „Štedim i darujem“ prestaje važiti danom zatvaranja računa.

9.

OBNOVA UGOVORA

Ugovor se automatski obnavlja na isti rok oročenja po uvjetima važećim na dan isteka
zadnjeg roka oročenja ukoliko se u roku od 15 dana od dana isteka oročenja ne podigne
depozit ili pismeno otkaže ugovor.
10.

KAMATA

Kamata se utvrđuje i obračunava u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Banke.
Kod otvorene dječje štednje uz premiju ugovorena fiksna premija predstavlja stimulativni dio
na kamatnu stopu i kumulira se za svaku ostvarenu godinu oročenja u visini određenoj
odlukom Banke.
11.

NAKNADA

Naknade za obavljanje usluga po računu dječje štednje utvrđuju se i obračunavaju u skladu s
Odlukom o naknadama za obavljanje bankarskih usluga.
12.

ZAVRŠNE ODREDBE

Za sve što nije regulirano ovim Općim uvjetima, primjenjivat će se zakonski propisi i opći
akti Banke koji reguliraju poslovanje s građanima.
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Banka zadržava pravo izmjene i dopune Općih uvjeta u skladu sa zakonskim propisima i
poslovnom politikom Banke.
U slučaju spora klijenta i Banke nadležan je stvarno nadležan sud u Karlovcu.
O izmjenama i dopunama Općih uvjeta, Banka će obavijestiti klijente putem svojih
distribucijskih kanala.
Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

