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Obavijest o izmjenama Općih uvjeta poslovanja Addiko Bank d.d.

 
 
Od 12. rujna 2016. godine primjenjuju se izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti poslovanja Addiko 
Bank d.d. (dalje u tekstu: Opći uvjeti poslovanja).
informacije o tim izmjenama dostupne su i u poslovnicama Banke.
 
Opći uvjeti poslovanja dopunjeni su u dijelu kojim se reguliraju prava i obveze Banke vezano za 
poduzimanje mjera i radnji propisanih Zakonom o sprječ
terorizma, te drugim pozitivnim propisima i aktima Banke, te se izrijekom 
Banke, da uz već obveznu primjenu 
sigurnosti Ujedinjenih naroda 
ograničavanja uvedene od strane Američke agencije za kontrolu inozemnih sredstava (OFAC). Poradi 
navedenoga uveden je novi stavak kao stavak II. Članka 16. Općih uvjeta poslovanja.
navedenim stavkom Banka zadržava pravo da ne uspostavi ili jednostrano prekine već postojeći 
poslovni odnos i/ili odbije izvršenje transakcije i/ili onemogući raspolaganje sredstvima u slučaju 
kada se klijent i/ili sudionik u transakciji nalazi na međunarodnim san
agencije za kontrolu inozemnih sredstava (OFAC) ili Europskoj sankcijskoj listi (EU).
 
Opći uvjeti poslovanja dostupni su u poslovnicama Banke te na Internet stranici www.adiko.hr.
 
Zagreb, 26.08.2016. godine 
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Ante Mlikotić, član. Predsjednik Nadzornog odbora: Hans-Hermann Anton Lotter 

Obavijest o izmjenama Općih uvjeta poslovanja Addiko Bank d.d.

od 12. rujna 2016. godine 

. rujna 2016. godine primjenjuju se izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti poslovanja Addiko 
(dalje u tekstu: Opći uvjeti poslovanja). Osim na internetskim stranicama Banke, 

informacije o tim izmjenama dostupne su i u poslovnicama Banke.  

i poslovanja dopunjeni su u dijelu kojim se reguliraju prava i obveze Banke vezano za 
poduzimanje mjera i radnji propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja 
terorizma, te drugim pozitivnim propisima i aktima Banke, te se izrijekom utvrđuje pravo i obveza 
Banke, da uz već obveznu primjenu međunarodnih mjera ograničavanja uvedenih od strane Vijeća 
sigurnosti Ujedinjenih naroda i Europske unije, primjenjuje u svom poslovanju i mjere 
ograničavanja uvedene od strane Američke agencije za kontrolu inozemnih sredstava (OFAC). Poradi 
navedenoga uveden je novi stavak kao stavak II. Članka 16. Općih uvjeta poslovanja.

Banka zadržava pravo da ne uspostavi ili jednostrano prekine već postojeći 
poslovni odnos i/ili odbije izvršenje transakcije i/ili onemogući raspolaganje sredstvima u slučaju 
kada se klijent i/ili sudionik u transakciji nalazi na međunarodnim sankcijskim listama Američke 
agencije za kontrolu inozemnih sredstava (OFAC) ili Europskoj sankcijskoj listi (EU).

Opći uvjeti poslovanja dostupni su u poslovnicama Banke te na Internet stranici www.adiko.hr.
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ime u nominalnoj vrijednosti od po 4.000,00 HRK. Uprava banke: Mario Žižek, predsjednik Uprave;  

Obavijest o izmjenama Općih uvjeta poslovanja Addiko Bank d.d. 

. rujna 2016. godine primjenjuju se izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti poslovanja Addiko 
Osim na internetskim stranicama Banke, 

i poslovanja dopunjeni su u dijelu kojim se reguliraju prava i obveze Banke vezano za 
avanju pranja novca i financiranja 

utvrđuje pravo i obveza 
međunarodnih mjera ograničavanja uvedenih od strane Vijeća 

i Europske unije, primjenjuje u svom poslovanju i mjere 
ograničavanja uvedene od strane Američke agencije za kontrolu inozemnih sredstava (OFAC). Poradi 
navedenoga uveden je novi stavak kao stavak II. Članka 16. Općih uvjeta poslovanja. U skladu s 

Banka zadržava pravo da ne uspostavi ili jednostrano prekine već postojeći 
poslovni odnos i/ili odbije izvršenje transakcije i/ili onemogući raspolaganje sredstvima u slučaju 

kcijskim listama Američke 
agencije za kontrolu inozemnih sredstava (OFAC) ili Europskoj sankcijskoj listi (EU). 

Opći uvjeti poslovanja dostupni su u poslovnicama Banke te na Internet stranici www.adiko.hr. 


