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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 za potrošača 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: 

• Članak 1. (Pojmovnik) je nadopunjen sa sljedećim pojmovima: Datum izvršenja, Identifikator 
suglasnosti, Međubankovni radni dan, Osnovna HRK SDD shema, Prethodna obavijest, R-transakcija, SDD 
nalog, SEPA izravno terećenje, Sudionik Osnovne HRK SDD sheme, Suglasnost te Trošak povrata. 
 
•  Članak 4.8. (Niz platnih transakcija - izravno terećenje i trajni nalog) je nadopunjen s odredbama 
kojima se jasnije definiraju: 

- sudionici u postojećoj platnoj usluzi izravnog terećenja, 
- ugovorni odnos između Banke i primatelja plaćanja, 
- mjesto na kojem platitelji daju Suglasnost primatelju plaćanja za terećenje računa, 
- arhiviranje Suglasnosti i razmjena podataka između Banke i primatelja plaćanja, 
- razdoblje do kada će Banka izvršavati postojeća izravna terećenja. 

 
•  Članak 4.9. (SEPA izravno terećenje) - novi članak kojim se definira: 

- pojam SEPA izravno terećenje i Suglasnost, 
- mjesto na kojem platitelj može potpisati, izmijeniti ili opozvati Suglasnost, 
- odgovornost primatelja plaćanja za upravljanje Suglasnostima, 
- sudionici u izvršenju SEPA izravnih terećenja te uvjeti provođenja naloga SEPA izravnog terećenja, 
- obveza platitelja da osigura potrebna novčana sredstva za izvršenje SDD naloga, 
- mogućnost odbijanja naloga SEPA izravnog terećenja, 
- mogućnost traženja kopije Suglasnosti i povrata sredstava po izvršenom nalogu SEPA izravnog 
terećenja, 
- obveza slanja prethodne obavijesti prije datuma izvršenja (šalje primatelj plaćanja), 
- mogućnost ugovaranja posebnih uvjeta izvršenja (zabrana izvršenja svih SEPA izravnih terećenja, 
bijela lista, crna lista te ograničenje prema iznosu i/ili dinamici izvršenja). 

 
•  Članak 4.10. (Prelazak na SEPA izravno terećenje) - novi članak kojim se definira: 

- postupci, prava i obveze sudionika prilikom prelaska na platnu uslugu SEPA izravno terećenje, 
- slanje obavijesti platitelju prije prelaska primatelja plaćanja na SEPA izravno terećenje (šalje 
zasebno Banka i primatelj plaćanja), 
- pravo platitelja da po primitku obavijesti otkaže postojeću uslugu izravno terećenje, 
- obveza platitelja da se za sve informacije i promjene Suglasnosti obraća primatelju plaćanja. 

 
 

Opći uvjeti primjenjuju se od 15. srpnja 2017. godine, osim nove točke 4.9. Općih uvjeta koja se 
primjenjuje od 5. lipnja 2017. godine. Opći uvjeti dostupni su 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 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, 15.05.2017. 

 
 

Addiko Bank d.d. 


