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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 3. Otvaranje, vođenje i prebacivanje računa  
– točka 3.3. - brisan „zastupnik“ iz dijela gdje se navodi da će Financijska agencija obavljati primitak 
samo onih naloga za plaćanje koje je na teret/u korist transakcijskog računa zadao Korisnik i/ili 
opunomoćenik uz predočenje platne kartice na njegovo ime (nalog za uplatu, nalog za isplatu, upit u 
stanje transakcijskog računa).   
 
Članak 4.  Pružanje usluge platnog prometa Korisniku 
- brisan “zastupnik” iz dijela gdje se navodi da će Financijska agencija obavljati primitak samo onih 

naloga za plaćanje u domaćoj valuti koje je na teret/u korist transakcijskog računa zadao Korisnik i/ili 
opunomoćenik uz predočenje platne kartice na njegovo ime (nalog za uplatu, nalog za isplatu, upit u 
stanje transakcijskog računa).   

- točka 4.1. Primitak naloga za plaćanje  – brisan “zastupnik” iz dijela gdje se navodi da će Banka izvršiti 
platnu transakciju kada primi nalog za plaćanje neposredno od zastupnika u poslovnici Financijske 
agencije 

- točka 4.4. Opoziv naloga za plaćanje – “zastupnik” naveden kao izuzetak u dijelu gdje se navodi da 
Korisnik /opunomoćenik/ zastupnik može opozvati suglasnost koju je dao za platnu transakciju za 
neposredno predan pojedinačni nalog za plaćanje u poslovnici Financijske agencije 

 
Članak 6. Prekoračenje po tekućem računu 
- dopuna točke 6.1. Prešutno prekoračenje kako slijedi:  

Korisnik može odbiti korištenje prešutnog prekoračenja o čemu je potrebno pisanim putem podnijeti 
zahtjev za ukidanje prešutnog prekoračenja osobno u poslovnici Banke ili porukom putem e-mail adrese 
ugovorene za kontakt s Bankom ili porukom kroz internetsko/mobilno bankarstvo.  

 
Članak 7. Drugi temelji za terećenje računa bez suglasnosti Korisnika  
- preimenovana i izmijenjena točka 7.4. Naplata dospjelih potraživanja, Agencije za naplatu potraživanja 

i terensku provjeru (stari naziv Pravo zadržanja i prijeboj) kako slijedi: 
 
Brisano: Banka ima pravo zadržati svaku stvar koja je u vlasništvu Korisnika, a nalazi se u rukama 
Banke, sve dok dospjela potraživanja Banke prema Korisniku ne budu podmirena. Banka ima pravo 
naplatiti se iz vrijednosti tako zadržane stvari na isti način kao i založni vjerovnik. Objavom Općih 
uvjeta Korisnik je pravodobno obaviješten o namjeri Banke da se naplati s osnova prava zadržanja 
navedenog u prethodnom stavku ovog članka Općih uvjeta. 
 
Dodano: Korisnik ovlašćuje Banku da bez ikakvih daljnjih suglasnosti i prethodnih obavijesti, može svaku 
svoju dospjelu nepodmirenu tražbinu naplatiti iz novčanih sredstava na Računu Korisnika, izvansudski 
terećenjem Računa u iznosu potrebnom za namirenje duga Korisnika, bez ograničenja. Korisnik je 
suglasan da Banka o tako izvršenoj naplati obavještava putem Izvatka o stanju i prometu po Računu 
kako je isti uređen ovim Općim uvjetima. 
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U slučaju zakašnjenja s podmirenjem dospjelih obveza po stepenastom smanjenju ili obročnoj otplati 
ukinutog prekoračenja po tekućem računu, Banka može poduzeti slijedeće mjere:  
- poslati opomenu Klijentu s pozivom da podmiri iznos dospjelih obveza uključujući pripadajuću kamatu 
i troškove, kao i pokrenuti sve ostale aktivnosti naplate 
- s trenutnim učinkom raskinuti obročnu otplatu odnosno stepenasto smanjenje, te učiniti prijevremeno 
dospjelim cjelokupni preostali iznos prenesen u obročnu otplatu odnosno stepenasto smanjenje  
- jednostrano raskinuti Ugovor o tekućem računu,  
- pokrenuti postupak prisilne naplate dospjelog dugovanja po obročnoj otplati odnosno stepenastom 
smanjenju. 

 
- točka 7.5 - brisan naslov točke Agencija za naplatu potraživanja i terensku provjeru budući je dodan u 

naslov prethodne točke 7.4 
 

 
Opći uvjeti primjenjuju se od 10. kolovoza 2021. 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, 02.06.2021. 

 
Addiko Bank d.d. 


