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Pojašnjenje izmjena Općih uvjeta i pravila za izdavanje i korištenje 

 Addiko kreditnih i prepaid kartice za potrošače  

s primjenom od 4.11.2018. 

 

Poštovani klijenti, 

 

obavještavamo Vas da će Addiko Bank d.d. u poslovanju s klijentima potrošačima od 4.11.2018. godine 

primjenjivati nove: 

 Opće uvjete i pravila za izdavanje i korištenje Mastercard Revolving kreditne kartice za 

potrošače 

 Opće uvjete i pravila za izdavanje i korištenje Visa Classic kartice za potrošače 

 Opće uvjete i pravila za izdavanje i korištenje Visa Revolving kreditne kartice za potrošače 

 Opće uvjete i pravila za izdavanje i korištenje Visa Revolving Grawe kreditne kartice za 

potrošače 

 Opće uvjete i pravila za izdavanje i korištenje Mastercard Gold kartice za potrošače 

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

potrošače 

 

Izmjena Općih uvjeta i pravila za izdavanje i korištenje Mastercard Revolving kreditne kartice za 

potrošače provodi se zbog: 

 Uvođenja novog načina podmirenja obveza - samostalne uplate bez obaveznog ugovaranja izravnog 

terećenja transakcijskog računa u Banci 

 Dodaje se novi članak 13. Naplata, agencije za naplatu potraživanja i terensku provjeru, pravo 

zadržanja i prijeboj dospjelih potraživanja 

 Promjena terminologije sukladno zahtjevu Odluke Hrvatske narodne banke od 1. studenog 2018. 

godine 

 
Sažetak i objašnjenje izmjena nastavno iznosimo: 

 Članak 1. Pojmovno određenje 

- Mijenja se pojam „Minimalni iznos otplate“ na način da opis pojma vrijedi za oba načina 

plaćanja (samostalne uplate i/ili izravno terećenja) 
  

 Članak 11. Otplata revolving kredita 

- Mijenja se tekst na način da klijent sam odabire način plaćanja dospjelih obveza: samostalne 

uplate ili ugovaranje postojećeg izravnog terećenja  
 

 Članak 13. Naplata, agencije za naplatu potraživanja i terensku provjeru, pravo zadržanja i prijeboj 

dospjelih potraživanja 

- dodaje se novi članak s objašnjenjem načina naplate u slučaju kašnjenja, te mogućnošću 

proslijeđivanja Agencijama za naplatu potraživanja 

 

Izmjena Općih uvjeta i pravila za izdavanje i korištenje Visa Clasic, Mastercard Gold, Visa Revolving 

Grawe, Visa Revolving kartice za potrošače provodi se zbog: 

 Dodaje se novi članak 13. Naplata, agencije za naplatu potraživanja i terensku provjeru, pravo 

zadržanja i prijeboj dospjelih potraživanja 

 Promjena terminologije sukladno zahtjevu Odluke Hrvatske narodne banke od 1. studenog 2018. 

godine 
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Sažetak i objašnjenje izmjena nastavno iznosimo: 

 Članak 13. Naplata, agencije za naplatu potraživanja i terensku provjeru, pravo zadržanja i prijeboj 

dospjelih potraživanja 

- dodaje se novi članak s objašnjenjem načina naplate u slučaju kašnjenja, te mogućnošću 

proslijeđivanja Agencijama za naplatu potraživanja. 

 

 

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

potrošače provodi se zbog: 

 uvođenja beskontaktne funkcionalnosti plaćanja 
 

Sažetak i objašnjenje izmjena nastavno iznosimo: 

 Članak 1. Pojmovno određenje 

- dodaje se novi pojam „Beskontaktna platna transakcija (beskontaktna plaćanja, beskontaktno 

podizanje gotovine i druge beskontaktne transakcije)“ 
 

 Članak 3. Izdavanje kartice 

- dodaje se tekst objašnjenja o mogućnosti isključivanja beskontaktne funkcionalnosti 

 
 Članak 7. Suglasnost i opoziv suglasnosti za izvršenje platne transakcije (autorizacija) 

- dodaje se tekst objašnjenja da je u slučaju beskontaktnog plaćanja davanje suglasnosti bez potpisa 

ili unosa PIN_a ograničeno samo na platne transakcije do iznosa od 100,00 kn u Republici Hrvatskoj, 

odnosno maksimalno do 50,00 EUR u inozemstvu 
 

Opći uvjeti dostupni su u 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 te svaki pojedini proizvod Banke iz paketa vratiti 

sukladno općim uvjetima i pravilima za taj proizvod. Otkaz Ugovora morate predati najkasnije jedan dan 

prije predloženog datuma njegovog  stupanja  na  snagu, odnosno  početka  važenja  izmjena. 

 

 

 

U Zagrebu, 4.9.2018. 

 

 

Addiko Bank d.d. 

 

http://www.addiko.hr/

