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Pojašnjenje izmjena Općih uvjeta u kreditnom poslovanju s potrošačima  
s primjenom od 24.11.2016. godine 

 

Poštovani klijenti,  

obavještavamo Vas da će Addiko banka od 24.11.2016. godine primjenjivati nove Opće uvjete u kreditnom 
poslovanju s potrošačima (dalje u tekstu: Opći uvjeti). 

Sažetak izmjena i dopuna Općih uvjeta nastavno iznosimo: 

 u članku 1. (pojmovno određenje) dopunjeno je pojašnjenje pojmova: Anuiteti, Dospijeće, 
Efektivna kamatna stopa, Obračunsko razdoblje i Valutna klauzula; 

 promijenjen je članak 10. (otplata kredita) u dijelu koji se odnosi na to kada banka stavlja kredit 
u otplatu (točka 10.1.), te vezano uz datume dospijeća anuiteta (točka 10.3); 

 dopunjen je članak 15. (prijevremena otplata kredita) u dijelu koji se odnosi na pravo potrošača 
da prijevremenu otplatu kredita napravi bez obveze plaćanja naknade;  

 dopunjen je članak 21. (naplata, pravo zadržanja i prijeboj dospjelih potraživanja) poglavito u 
dijelu koji se odnosi na pojašnjenje prava zadržanja. 

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

 

Obavijest o novostima u kreditnom poslovanju s potrošačima 

 

Izmjene i dopune Općih uvjeta rezultat su u promjena u kreditnom poslovanju s potrošačima koje uvodimo 
počevši od 24.11.2016. godine. Promjene se očituju u sljedećem: 

1. Kod sklapanja novog ugovora o kreditu banka omogućava izbor između četiri datuma dospijeća 
mjesečnih obveza: 8., 15., 22. i posljednjeg dana u mjesecu. 

2. Kod kredita u otplati banka počevši od 01.12.2016. godine omogućava promjenu trenutnog datuma 
dospijeća mjesečnih obveza (anuiteta) prema odabiru korisnika kredita između četiri ponuđena 
datuma, a kako bi ga mogao uskladiti s datumom svojih primanja.  

� Promjenom datuma dospijeća umanjuje se rizik od naplate zateznih kamata, budući da se 
ukida rok za ispunjenje obveza.  

� Promjena se provodi bez troškova, brzo i jednostavno: dovoljan je jedan posjet najbližoj 
poslovnici.  

� Suglasnost za promjenu potpisuju svi sudionici u kreditu pred djelatnikom banke; nije 
potrebna ovjera javnog bilježnika.  

� Potrebno je ponijeti samo važeće osobne iskaznice (odnosi se na sve sudionike).  

� Novo dospijeće mjesečnih obveza stupa na snagu sljedeći kalendarski mjesec od 
reguliranja promjene (potpisivanja suglasnosti).  

� Ako korisnik kredita obveze podmiruje putem trajnog naloga, bit će potrebno zatvoriti 
postojeći nalog i otvoriti novi koji je usklađen s novim datumom dospijeća. 

� Promjena je osigurana kod standardnih kreditnih aranžmana.  
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3. Počevši od 28.02.2017. godine banka ukida rok u trajanju od 8 dana za ispunjenje obveze po 
dospijeću kamate i/ili glavnice (anuiteta). Primjena može nastupiti i prije, počevši od 24.11.2016. 
godine za sve novougovorene kredite i postojeće kredite kod kojih se promijeni ugovoreni datum 
dospijeća. 

4. Banka u skladu s pozitivnim propisima, Općim uvjetima i ostalim aktima banke zadržava pravo 
naplatiti dospjele i nepodmirene tražbine iz sredstava na kunskim i deviznim računima i oročenim 
depozitima korisnika kredita, sudužnika i jamca platca, kao i iz ostalih stvari koje se nalaze u 
rukama naše banke. 

5. Također, želimo napomenuti da se počevši od 28.02.2017. godine mijenja dosadašnja praksa kod 
provođenja naloga za plaćanje niza kreditnih obveza (anuiteta) izravnim terećenjem, te će se oni 
izvršavati na ugovoreni dan, neovisno o tome radi li se o radnom ili neradnom danu. 

 
U Zagrebu, 03.11.2016. godine 

Addiko Bank d.d. 


