Pojašnjenje izmjena Općih uvjeta otvaranja
i vođenja e-knjižice za potrošače
Poštovani klijenti,
obavještavamo Vas o primjeni novih Općih uvjeta otvaranja i vođenja e-knjižice (dalje u tekstu: Opći
uvjeti) u poslovanju s klijentima potrošačima.
Sažetak i objašnjenje izmjena i dopuna Općih uvjeti nastavno iznosimo:


Članak 3. Otvaranje e-knjižice:
- mijenjaju se uvjeti poslovanja e-knjižicom na način da se novčani polog na e-knjižici može držati
jedino u domaćoj valuti (kuna) ili u stranoj valuti euro.

Napomena:
Stupanjem na snagu izmjena Općih uvjeta Banka će sva zatečena novčana sredstva u valutama različitim
od HRK i EUR prebaciti s e-knjižice na tekući račun po kojem je e-knjižica ugovorena. Prije prijenosa
obračunati će se kamata te ustegnuti porez i prirez sukladno Zakonu o porezu na dohodak. Prijenos
novčanih sredstava će se provesti bez konverzije i bez naknade. Novčana sredstva će nakon prijenosa biti
odmah dostupna za raspolaganje. Otvorene e-knjižice mogu se normalno nastaviti koristiti za štednju u
valutama HRK i EUR.
Primjer: Ako se na dan stupanja na snagu izmjena Općih uvjeta na e-knjižici, nakon obračuna kamata te
ustegnutog poreza i prireza, zatekne novčani polog u iznosu 500,00 USD, Banka će na tekući račun po
kojem je e-knjižica ugovorena prebaciti točno 500,00 USD. Isto vrijedi za sve valute osim HRK i EUR.


Članak 5. Punomoć:
- definira se da opunomoćenik nema pravo otvoriti novu e-knjižicu ili zatvoriti postojeću e-knjižicu
Vlasnika.



Članak 14. Izvanredni otkaz:
- definira se pravo Banke na otkaz ugovora bez otkaznog roka u sljedećim slučajevima:
• kada Vlasnik krši odredbe ugovora i Općih uvjeta ili drugog ugovora koji ima sklopljen s
Bankom;
• u slučaju nepodmirenja redovnih naknada i troškova nastalih vođenjem e-knjižice, kao i
obveze po bilo kojem poslovnom odnosu s Bankom;
• ako nastupe ili prijeti nastup drugih okolnosti za koje Banka može razumno pretpostaviti da
povećava rizik da Vlasnik neće ispuniti svoje obveze;
• ako je prilikom sklapanja Ugovora Vlasnik dao neistinite podatke;
• na zahtjev zakonodavca, nadzornog tijela;
• ako Vlasnik svojim poslovanjem narušava ugled Banke;
• ako Vlasnik postupa suprotno prisilnim propisima RH i moralu društva.

Opći uvjeti primjenjuju se od 01. prosinca 2018. godine te su dostupni u svim poslovnicama Banke i na
internet stranici www.addiko.hr.
Ako niste suglasni s prijedlogom izmjena Općih uvjeta, možete bez otkaznog roka i plaćanja naknade
otkazati Ugovor sklopljen na temelju ovih Općih uvjeta. Otkaz Ugovora morate predati najkasnije jedan
dan prije predloženog datuma početka važenja izmjena.
U Zagrebu, 26.09.2018.
Addiko Bank d.d.
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