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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: 

 
 

SAŽETAK I OBJAŠNJENJE IZMJENA OPĆIH UVJETA 
 
Članak 1. Pojmovnik  
– dopuna sa sljedećim pojmovima: Korisnik kartice, Osnovni korisnik, Dodatni korisnik, Kreditni transfer, 
SEPA INSTANT kreditni transfer, Sudionik Instant HRK sheme, Time stamp 
 
Članak 4. Pružanje usluge platnog prometa korisniku  
- točka 4.1. Nalozi za plaćanje – dodana točka 4.1.2. Primitak instant naloga za plaćanje (kreditnog 
transfera) koji definira uvjete pod kojima će Banka izvršiti nalog za instant plaćanje te raspoloživost 
usluge 24/7/365 i ciljano vrijeme izvršenja platne transakcije  
- točka 4.2. Podaci na nalogu za plaćanje – dodani osnovni podaci Instant naloga za prijenos 
- točka 4.4. Opoziv naloga za plaćanje – dodan SEPA instant kreditni transfer kod pojašnjenja kada 
Korisnik/ opunomoćenik/ zastupnik može inicirati opoziv naloga 
- točka 4.5. Odbijanje naloga – dodana točka 4.5.2. Odbijanje Instant naloga za plaćanje koja definira 
razloge odbijanja instant platne transakcije od strane Banke i informiranje korisnika o tome 
- točka 4.8. Niz platnih transakcija – izravno terećenje i trajni nalog – brisana rečenica: „Popis primatelja 
plaćanja s kojima Banka ima ugovorenu platnu uslugu izravno terećenje dostupan je u poslovnicama 
Banke i na internet stranici Banke www.addiko.hr“; dodan „Opunomoćenik“ u dijelu koji opisuje opoziv 
trajnog naloga 
 
Članak 6. Prekoračenje po tekućem računu 
- točka 6.1. Prešutno prekoračenje – dodana pošta kao kanal za zaprimanje zahtjeva za ukidanje 
prešutnog prekoračenja; dodana pošta, e-mail adresa ugovorena za kontakt s Bankom i 
internetsko/mobilno bankarstvo kao kanali kojima korisnik može tijekom korištenja prešutnog 
prekoračenja jednostrano otkazati prešutno prekoračenje 
- točka 6.2. Dopušteno prekoračenje – brisan cijeli članak budući da Banka više nema u ponudi ugovaranje 
dopuštenog prekoračenja 
 
Članak 12. Izmjena i otkaz ugovora  
- točka 12.2.2. Izvanredni raskid Ugovora – izmjena u dijelu od kada se smatra da nastupa raskid Ugovora, 
novi tekst glasi: „Obavijest o raskidu se šalje u pisanom obliku poštom preporučeno s povratnicom na 
posljednju poznatu adresu Korisnika. Jednostrani raskid Ugovora stupa na snagu u trenutku kada je 
obavijest o raskidu predana pošti od strane Banke.“ 
 
Opći uvjeti primjenjuju se od 10. siječnja 2022. 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, 03.11.2021. 

Addiko Bank d.d. 


