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Pojašnjenje izmjena Općih uvjeta otvaranja i vođenja e-knjižice za potrošače s 

primjenom od 1.1.2023. godine 
 

 

Poštovani klijenti, 

 
obavještavamo Vas da će Addiko Bank d.d. u poslovanju s klijentima potrošačima od 1.1.2023. godine 

primjenjivati nove Opće uvjete otvaranja i vođenja e-knjižice (dalje u tekstu Opći uvjeti).  

Promjene su prvenstveno uzrokovane uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i 

potrebom da se svi nazivi i iznosi koji su u navedenim aktima trenutačno iskazani u kuni od 1.1.2023. godine 

iskazuju u euru kao domaćoj valuti. 

 

Sažetak i objašnjenje izmjena i dopuna Općih uvjeta nastavno iznosimo: 

 

 Članak 1. Pojmovnik – domaća valuta mijenja se u euro; strana valuta se pojašnjava kao valuta 
država članica EU koja nije euro i trećih država; dodaje se pojam Terminski plan je propisani plan 
kojim Banka određuje krajnje vrijeme primanja i izvršavanja naloga za plaćanje; 

 Članak 3. Otvaranje e-knjižice – briše se: pojam strana valuta i pojašnjenje o kretanju tečaja budući 
da više nije primjenjivo;  

 Članak 4. Prijenosi novčanih sredstava – briše se u valuti na koju glasi Nalog i mijenja se u euro; 

 Članak 7. Kamate – briše se pripis kamate u valuti novčanih sredstava na koja se obračunava i 
mijenja se da se kamata pripisuje u valuti euro;  

 Članak 16. Prigovori i mirno rješavanje sporova - dodaje se kod odgovora na prigovore da se Banka 
jasno izjašnjava prihvaća li osnovanost prigovora; 

 Članak 19. Završne odredbe – dodaju se Opći uvjeti vođenja transakcijskog računa i pružanja usluga 
platnog prometa za potrošača i Opći uvjeti i pravila korištenja usluga direktnog bankarstva za 
potrošače koji se primjenjuju uz ove Opće uvjete. 

 

Opći uvjeti dostupni su u poslovnicama Banke te na internet stranici www.addiko.hr. 

 

 

U Zagrebu, 14.12.2022. godine 

 

Addiko Bank d.d. 
 

 


