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Pojašnjenje izmjena Općih uvjeta i pravila za izdavanje i korištenje Mastercard Unembossed Prepaid 

kartice za potrošače s primjenom od 06.lipnja.2020. 

 

Poštovani klijenti, 

 

obavještavamo Vas da će Addiko Bank d.d. u poslovanju s klijentima potrošačima od 06.06.2020. godine 

primjenjivati nove: 

▪ Opće uvjete i pravila za izdavanje i korištenje Mastercard Unembossed Prepaid kartice za 

potrošače 

 

Izmjena Općih uvjeta i pravila za izdavanje i korištenje Mastercard Unembossed Prepaid kartica  za 

potrošače provodi se zbog: 

▪ izmjene maksimalnog iznosa beskontaktnog plaćanja bez autorizacije PIN-om 

▪ ukidanja izdavanja Poklon kartica 

 

Sažetak i objašnjenje izmjena nastavno iznosimo: 

Članak 8. Suglasnost i opoziv suglasnosti za izvršenje platne transakcije (autorizacija) 
- mijenja se maksimalan iznos beskontaktnog plaćanja bez unosa PIN-a sa 100,00 kn na maksimalno 370,00 

kn ovisno o poslovnoj politici prihvatitelja pri čemu ukupna vrijednost beskontaktnih transakcija od 

posljednjeg unosa PIN-a ne prelazi 1.100,00 kn., tako da glasi: 

„U slučaju beskontaktnog plaćanja davanje suglasnosti bez unosa PIN-a ograničeno je na platne transakcije 

čiji iznos ne prelazi 370,00 kn pri čemu ukupna vrijednost beskontaktnih transakcija od posljednjeg unosa 

PIN-a ne prelazi 1.100,00 kn. Postoji mogućnost da će na određenim prihvatnim mjestima biti potreban unos 

PIN-a i za manje iznose od prethodno navedenih temeljem poslovne politike prihvatitelja.“ 

 

Članak 16. Iznimke po poklon karticama 

- članak se briše u cijelosti, te se u ostalim člancima Općih uvjeta brišu sve odredbe vezane uz Poklon 

kartice 

 

 

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 ste obvezni predati najkasnije 1 

(jedan) dan prije datuma stupanja na snagu novih Općih uvjeta. 

 

 

 

U Zagrebu, 06.04.2020. 

 

 

                                                                                             Addiko Bank d.d. 


