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Pojašnjenje izmjena Općih uvjeta vođenja transakcijskog računa  

i pružanja usluga platnog prometa za potrošača  

 

Poštovani  klijenti, 
 

obavještavamo Vas o primjeni novih Općih uvjeta vođenja transakcijskog računa i pružanja usluga platnog 
prometa u poslovanju s klijentima potrošačima.   

Sažetak i objašnjenje izmjena i dopuna  Općih uvjeta vođenja transakcijskog računa i pružanja usluga 
platnog prometa za potrošača (dalje u tekstu Opći uvjeti) nastavno iznosimo: 

 
Članak 4.3. Suglasnost - autorizacija za platnu transakciju  
- mijenja se maksimalni iznos beskontaktne platne transakcije bez autorizacije PIN-om sa 370,00 HRK 

na 250,00 HRK 
 

Članak 5.2. Korištenje internet bankarstva i mobilnog bankarstva  
- dodaje se da je Banka u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a sukladno 

pozitivnim propisima i poslovnoj praksi ovlaštena privremeno ograničiti korištenje Internet i mobilnog 

bankarstva i poduzeti sve druge mjere i radnje propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca i 

financiranja terorizma te drugim pozitivnim propisima i aktima Banke.  

Članak 6.4. Ukidanje prekoračenja  
- ažuriraju se i dodaju razlozi raskida Ugovora o prekoračenju 
 
Članak 9. Prigovori i pritužbe korisnika 
- ažurira se i dopunjuje dodatnim objašnjenjem o postupanju u slučaju podnošenja prigovora od strane 

korisnika 
 

Članak 9.1. Prigovor za neautoriziranu platnu transakciju  
- briše se dio koji regulira da u slučaju neutemeljenog prigovora Banka bezuvjetno tereti Korisnikov 

račun 
 

Članak 12.1. Izmjena ugovora  
- ažurira se s dodatnim objašnjenjem o pravu korisnika na prihvaćanje ili odbijanje izmjena Okvirnog 

ugovora 
 

 
Opći uvjeti primjenjuju se od 10.listopada 2020. godine te su dostupni u svim poslovnicama Banke te 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 njegovog  stupanja na snagu, odnosno početka važenja izmjena. 

 
 
U Zagrebu, 01.08.2020. 

 
Addiko Bank d.d. 


