
 
 

I. 

 

Ovom Metodologijom utvrđuju se uvjeti i način promjene visine kamatnih stopa   u poslovanju s građanima kada 

su iste ugovorene kao promjenjive. 

 

II. 

 

 

 

Vrste kamatnih stopa 

 

Banka s klijentima ugovara fiksne ili promjenjive kamatne stope: 

 

• Fiksna kamatna stopa označava stopu koja je nepromjenjiva kroz cijelo vrijeme trajanja kredita ili 

depozita 

• Promjenjiva je kamatna stopa ona čija je visina podložna izmjenama tijekom trajanja kredita ili depozita 

i to: 

- U kreditnom poslovanju takova stopa sastoji se iz dva dijela i to fiksnog dijela koji se ne 

mijenja za vrijeme čitavog ugovornog odnosa, čiju visinu  utvrđuje  Uprava Banke ili drugo 

nadležno tijelo Banke i  promjenjivog dijela čija visina predstavlja Nacionalnu referentnu 

stopu prosječnog troška financiranja bankarskog sektora (NRS), odnosno prosječnu 

kamatnu stopu koju bankarski sektor plaća kako bi pribavio sredstva za kreditno 

poslovanje.  

- U depozitnom poslovanju promjenjive kamatne stope primjenjuju se na transakcijske 

račune i depozite po viđenju. Promjene se baziraju na kretanjima ovih stopa u 

konkurentskim bankama.   

 

Ukoliko uz visinu kamatne stope nije navedena nikakva druga odrednica, tada se kamatna stopa smatra fiksnom. 

 

III. 

 

Način promjene visine promjenjivih  kamatnih stopa  u kreditnom poslovanju s građanima: 

 

Ukoliko je ugovorom o kreditu  ugovorena promjenjiva kamatna stopa,   Banka ima pravo povećati, odnosno obvezu 

smanjiti visinu  kamatne stope, ovisno o kretanju parametara koji određuju smjer i visinu korekcije. Pritom Banka 

ima obvezu  objave promjene sukladno Zakonu. U takvom  slučaju Banka mora 15 dana prije provedbe korekcije 

visine kamatne stope Korisniku kredita poslati pisanu obavijest.  U roku od tri mjeseca od primitka takve obavijesti, 

Korisnik ima pravo na prijevremeno vraćanje kredita bez obveze plaćanja bilo kakve naknade za raniji povrat kredita. 

 

Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i promjenivog dijela. Fiksni dio je nepromjeniv u čitavom vremenu 

trajanja ugovornog odnosa, a njegova visina je izražena u postotnim poenima na godišnjoj razini. Promjenjivi dio je 

također izražen u postotnim poenima na godišnjoj razini:  to je Nacionalna referentna stopa prosječnog troška 

bankarskog sektora (NRS) koju  izračunava  i na svojim internet stranicama objavljuje Hrvatska udruga banaka 

(HUB). Kao referentnu stopu Banka  koristi šestomjesečni NRS za sve glavne izvore sredstava fizičkih i pravnih 

osoba (6M NRS 3) i to posebno za kune, €, CHF i USD. 

 

Usklađivanje visine kamatne stope  Banka   provodi šestomjesečno i to tako da  novi uvjeti važe od 1. veljače, 

odnosno 1. kolovoza svake godine. U izračun   promjene  s  01.veljače  uzima se vrijednost 6M NRS 3 za treće  

tromjesečje prethodne godine, a u izračun promjene  s  01. kolovoza  uzima se vrijednost 6M NRS 3 za prvo  

tromjesečje tekuće godine. Nova visina promjenjive kamatne stope izračunava se tako da se na fiksni dio doda važeći 

6M NRS 3 prema valuti u kojoj je kredit odobren ( za kune, €, CHF , USD ili valutnu klauzulu u tim valutama). 

Tako izračunata kamatna stopa ne mijenja se slijedećih 6 mjeseci. 

 



 

 

2 

 

U slučaju bitnih promjena ili prestanka postojanja referentnog ugovorenog promjenjivog dijela promjenjive kamatne 

stope ( 6M NRS 3) nadalje će se primjenjivati onaj parametar koji će po mjerodavnim javno dostupnim pravilima, 

neovisnima o volji ugovornih strana, od strane tijela, odnosno osobe koja je parametar određivala (administrator) , 

biti određen kao zamjena za 6M NRS3. 

Za slučaj da prestankom postojanja 6M NRS3 on ne bude na navedeni način zamjenjiv drugim parametrom, nadalje 

će se primjenjivati drugi parametar koji je primjenjiv s obzirom na ugovorenu valutu kreditne obveze. Zamjena 

parametra provest će se u najkraćem razumnom roku nakon prestanka postojanja  6M NRS3. 

U svakom slučaju zamjene ugovorenog parametra drugim, kamatna stopa koja će biti zatečena kao postojeća u 

trenutku prestanka 6M NRS3 ne može biti izmijenjena zbog samog prestanka postojanja 6M NRS3, nego će se 

zamjenom parametra zadržati tada zatečena kamatna stopa, tako da će se u mjeri u kojoj novi parametar u vrijeme 

zamjene parametara bude visinom različit od 6M NRS3 (viši ili niži), iznimno za takav slučaj odgovarajuće korigirati 

fiksni dio kamatne stope. 

 

 

 

IV. 

 

 

Način promjene visine promjenjivih  kamatnih stopa na primljene depozite i račune građana: 

 

 

Promjenjive kamatne stope primjenjuju se na račune i depozite po viđenju. Banka ima pravo izvršiti promjenu 

kamatne stope  uz obvezu  objave promjene sukladno Zakonu.  Usklađivanje visine kamatnih stopa  Banka  provodi 

šestomjesečno i to 01. siječnja i 01. srpnja u godini, sukladno kretanju visine ovih kamatnih stopa u konkurentskim 

bankama . To su najveće banke u RH kao i banke koje posluju na karlovačkom području. 

 

 

 

V. 

 

Ova metodologija je sastavni  dio, odnosno privitak, pojedinih općih uvjeta poslovanja Banke s građanima, odnosno 

sastavni dio okvirnog ugovora o pružanju pojedinih vrsta usluga klijentima Banke.   

 

Metodologija stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se na kreditno poslovanje s 01.11.2019.g., dok se u 

depozitnom poslovanju primjenjuje bez ikakovih promjena.  

 

Donošenjem ove Metodologije prestaje važiti Metodologija OU-2014/41/28 usvojena 01.10.2014. godine . 
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