
 
 

Važeće od 01.01.2019.  

 1.PAKETI 
 

VRSTA NAKNADE NAKNADA 

 1.   PAKET kabaFin+1 25,00 kn 

Paket kabaFin+ obuhvaća: 

1. Tekući kunski račun 

1.1. Vođenje tekućeg kunskog računa  0,00 kn 

1.2. Izrada MBCARD kartice (prve)  i PIN-a                                   0,00 kn 

1.3. Ostale naknade  
Sukladno točki 2. Tekući kunski  
računi; PRIVITAK 3 

2. On-line bankarstvo – internetsko bankarstvo [e-Kaba servis]                

2.1. Mjesečna naknada za korištenje sevisa   0,00 kn 

2.2. Ostale naknade  
Sukladno točki 9.1. e-Kaba 
servis;  PRIVITAK 5. 

3. On-line bankarstvo – mobilno bankarstvo [Kaba mBank servis] 

3.1. Mjesečna naknada za korištenje sevisa   0,00 kn 

3.2. Ostale naknade 
Sukladno točki 9.2. Kaba 
mBank servis;  PRIVITAK 5. 

4. INFO usluga 

4.1. Paket tekući račun  
- Obavijest o stanju nakon izvršene promjene (jednom dnevno) 
- Obavijest o uplati priljeva 
- Obavijest o transakciji Maestro karticom vlasnika/opunomoćenika 
- Obavijest o isteku/produženju prekoračenja 

 0,00 kn 

   

2. PAKET „Zagreb-Rijeka“2 30,00 kn 

Paket  „Zagreb-Rijeka“ obuhvaća: 

1. Tekući kunski račun  

1.1. Vođenje tekućeg kunskog računa  0,00 kn 

1.2. Podizanje gotovog novca debitnom karticom na bankomatu u RH (Banke i drugih 
banaka u MB NET-u i izvan MB Net-a ) 

0,00 kn 

1.3. Ostale naknade  
Sukladno točki 2. Tekući kunski 
računi; PRIVITAK 3 

2. On-line bankarstvo – internetsko bankarstvo [e-Kaba servis]              

2.1. Mjesečna naknada za korištenje sevisa   0,00 kn 

2.2. Ostale naknade  
Sukladno točki 9.1. e-Kaba 
servis za građane        
PRIVITAK 5. 

3. On-line bankarstvo – mobilno bankarstvo [Kaba mBank servis]               

3.1. Mjesečna naknada za korištenje sevisa   0,00 kn 

3.2. Ostale naknade  
Sukladno točki 9.2. Kaba 
mBank servis za građane        
PRIVITAK 5. 

4. INFO usluga 

4.1. Paket tekući račun  
- Obavijest o stanju nakon izvršene promjene (jednom dnevno) 
- Obavijest o uplati priljeva 
- Obavijest o transakciji Maestro karticom vlasnika/opunomoćenika 

Obavijest o isteku/produženju prekoračenja 

 0,00 kn 

 

 

                                                           
1 Naknada se obračunava mjesečno, a naplaćuje terećenjem tekućeg računa zadnjeg dana u mjesecu. Ukoliko je Paket ugovoren do 
25. u mjesecu, naknada će se obračunati i naplatiti u tekućem mjesecu, a ukoliko je ugovoren nakon tog datuma, naknada će se 
obračunati i naplatiti u idućem mjesecu. Ukoliko se otkaže bilo koji proizvod ili usluga iz Paketa, korištenje preostalih proizvoda/usluga 
podliježe obračunu naknade po komercijalnim uvjetima. 
2 Za tekuće račune otvorene u podružnicama Zagreb i Rijeka. Naknada se obračunava mjesečno, a naplaćuje terećenjem tekućeg 
računa zadnjeg dana u mjesecu. Ukoliko je Paket ugovoren do 25. u mjesecu, naknada će se obračunati i naplatiti u tekućem 
mjesecu, a ukoliko je ugovoren nakon tog datuma, naknada će se obračunati i naplatiti u idućem mjesecu. Ukoliko se tekući račun 
prestane voditi u podružnicama Zagreb i Rijeka, paket će se otkazati. 


