
 

 
OPĆI UVJETI POSLOVANJA 
HVB Bank Croatia d.d. 

 
 

Donjeti temeljem članka 5. Statuta HVB Bank Croatia d.d. Zagreb, 
Jurišićeva 2 (u daljnjem tekstu: Banka), od Uprave Banke, na 8. sjednici 
održanoj dana 19. veljače 2002. godine 
 

I. Temeljne odredbe 
 

Točka 1. 
1. Ovim Općim uvjetima poslovanja Banke (u daljnjem tekstu: Uvjeti) uređuju se 

osnove poslovnih odnosa klijenata i Banke na načelima povjerenja, savjesnosti, 
poštenja i obostrane korisnosti. 

2. Klijentelu iz stavka 1. ove točke čine sve domaće i strane fizičke i pravne osobe koje 
temeljem svoje poslovne sposobnosti mogu zasnivati poslovne odnose s Bankom. 

3. Ovi Uvjeti vrijede za poslovne odnose zasnovane u organizacijskim jedinicama 
Banke. Isto tako, Uvjeti vrijede i za poslovne odnose nastale kod drugih pravnih 
osoba u ime i za račun Banke temeljem zakonskih propisa, ugovora ili ovlaštenja 
(Zavod za platni promet, druge banke, ovlašteni mjenjači i dr.). 

4. Uz Opće uvjete poslovanja za pojedine oblike poslovnih odnosa vrijede i posebni uvjeti 
koji uređuju odstupanja ili dopune ili preciziranja ovih Uvjeta. Opći i, u određenim 
slučajevima, posebni uvjeti poslovanja Banke čine sastavni dio ugovora o pravnom 
poslu između klijenta i Banke, osim u dijelu koji je u ugovoru izričito drugačije 
određen. Posebni uvjeti bit će regulirani pojedinačnim aktima Banke u skladu s toč. 
29. Uvjeta. 

5. Uvjeti su neograničeno dostupni klijenteli i drugim interesentima u prostorijama 
Banke. 

 
Točka 2. 
1. Izmjene i dopune Uvjeta donose se prema potrebama poslovne prakse te u skladu s 

točkom 17. Uvjeta i objavljuju se u skladu s odredbama ovih Uvjeta. 
2. Izmijenjena verzija Uvjeta naglašeno je označena datumom donošenja te rednim 

brojem verzije. 
3. Klijentela prešutno prihvaća važenje izmijenjenih Uvjeta računajući od datuma 

njihova donošenja, odnosno od dana objave u prostorijama Banke. 
 
Točka 3. 
1. Važenje Uvjeta za konkretni pravni posao između klijenta i Banke klijent potvrđuje 

potpisom ugovora o pravnom poslu s Bankom u kojem postoji odredba o tome da 
Uvjeti čine sastavni dio tog ugovora. 

 
 



 
 
 
II.Evidentiranje klijenata 
 

Točka 4. 
1. Kod evidentiranja klijenata - fizičkih osoba koji započinju poslovni odnos s 

Bankom uzimaju se podaci iz osobne iskaznice ili putovnice, i to: 
- jedinstveni matični broj građana (JMBG) za domaće, ili odgovarajući podatak iz  
  identifikacijskog dokumenta strane fizičke osobe, 

 - ime i prezime, 
 - potpuna adresa ( PTT-broj, mjesto, ulica i kbr., šifra zemlje ), 

- status upisa (klijent  (domaća ili strana fizička osoba), punomoćnik, jamac, 
  sudužnik i sl. ).  

 Ukoliko je klijent fizička osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost (obrtnik ili slobodni 
djelatnik), uz osobne podatke uzet će se i kopija dokumenta o registraciji dotične 
djelatnosti (rješenje o upisu u registar radnji ili djelatnosti). 

2. Za evidentiranje klijenata - pravnih osoba koje započinju poslovni odnos s Bankom 
pravne osobe dužne su predati izvod iz sudskog registra ne stariji od osam dana, 
obavijest o razvrstavanju trgovačkog društva po djelatnostima (statistički list), te 
primjerak punovažnog potpisnog kartona osoba ovlaštenih za potpisivanje  
financijske dokumentacije kod nadležnih financijskih institucija. Iz tih dokumenata 
uzet će se ovi podaci: 

 - statistički broj pravne osobe, ili odgovarajući za inozemnu pravnu  osobu, 
 - naziv pravne osobe, 
 - sjedište pravne osobe, 
 - potpuna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i kbr, tel./fax.) 
 - žiro-račun ili poslovni tekući račun i naziv banke kod koje se vodi, 
 - matični broj, 
            - šifra djelatnosti, 

  - podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje pravne osobe; 
a za ovlaš t ene osobe ,  navedene u registracijskom dokumentu pravne osobe kod   
Trgovačkog suda ili drugog nadležnog organa ili institucije kod koje je klijent -  
pravna osoba registriran, za svakog pojedinačno obavlja se upis kao za fizičke  
osobe prema stavku 1. ove točke, uz oznaku da se radi o ovlaštenoj osobi.                                                                                             
Isti će se podaci uzeti i o osobama ovlaštenim za raspolaganje sredstvima pravne 
osobe, ako pravna osoba ima u Banci otvoren žiro ili tekući račun za redovno  
poslovanje. 
Klijent - pravna osoba obvezuje se dostaviti Banci i ostale podatke, dokumentaciju 
i financijske izvještaje koje od njega Banka zatraži ili koji su propisani u  
posebnim formularima koje klijent - pravna osoba ispunjava kod započinjanja  
poslovnog odnosa s Bankom. 

3. Obveza je klijenta da o svakoj promjeni podataka iz stavaka 1. i 2. ove točke odmah 
obavijesti Banku, osobito ako je došlo do promjena imena i prezimena, naziva pravne 
osobe,  adrese, odnosno sjedišta, broja žiro/tekućeg računa ili potpisnika-ovlaštene 
osobe. Ukoliko izostane takva obavijest, Banka ne snosi odgovornost za zbog toga 



 
pogrešno usmjerene naloge ili bančine dokumente, te klijent snosi svaku moguću 
štetu koja bi nastala uslijed nepridržavanja te obveze.  



 
 
III. Bankovna tajna 
 

Točka 5. 
1. Banka je obvezna na šutnju o svim činjenicama i procjenama vrijednosti koje sazna, a 

koje se odnose na klijenta (bankovna tajna). Informacije o klijentu Banka smije 
proslijediti samo ako to nalažu zakonske obveze npr. Izvještavanje Hrvatske narodne 
banke, sudski nalog ili je klijent pristao na davanje obavijesti o dotičnim činjenicama, 
o čemu je potrebna pismena suglasnost klijenta koja mora prispjeti u Banku u 
originalnom primjerku. 

 
Točka 6. 
1. Podaci o depozitima pravnih i fizičkih osoba te o poslovanju preko njihovih žiro i 

tekućih računa poslovna su tajna Banke i mogu se priopćavati samo na osnovi pisane 
dozvole vlasnika računa odnosno depozita; na pisani zahtjev suda, ako je protiv 
vlasnika računa odnosno depozita pokrenut sudski postupak ili ako je to potrebno 
radi zaštite interesa Banke; na pisani zahtjev Ureda za sprečavanje pranja novca, 
sukladno posebnom zakonu; na pisani zahtjev nadležnih financijskih tijela, u svezi s 
utvrđivanjem porezne obveze vlasnika računa i depozita; na pisani zatjev Deviznog 
inspektorata Republike Hrvatske, sukladno posebnom zakonu, kao i drugim 
slučajevima propisanima Zakonom o bankama koji će biti na snazi u trenutku 
davanja takvih podataka.  

 
Točka 7. 
1. Izuzetno od odredbi točaka 5. i 6. ovih Uvjeta Banka može ispostavljati bankovnu 

obavijest o općim i obveznim podacima i napomenama o gospodarskom položaju 
klijenta, njegovom poslovnom bonitetu, kreditnoj sposobnosti i platežnoj 
sposobnosti, no bez navođenja konkretnih brojčanih podataka o stanjima računa, 
visini potraživanja, depoa i drugih povjerenih vrijednosti, kao i o iznosima korištenih 
kredita, ako se dotični klijent izričito suglasio s pojedinačnim ili općenitim 
izdavanjem takve obavijesti ili je Banku ovlastio da ocijeni opravdanost i korisnost 
izdavanja obavijesti konkretnom tražitelju. 

2. Banka će izrađivati odgovarajuće bankovne obavijesti za potrebe svojih klijenata i 
zahtjeva drugih banaka kakve se dogovore i propišu na razini Hrvatske gospodarske 
komore za područje bankarskih i drugih financijskih organizacija. 

 

IV. Bankovne obavijesti klijentima 
 

Točka 8. 
1. Banka dostavlja klijentima različite obavijesti povezane s obavljanjem transakcija i 

drugim promjenama njihovih računa u obliku, intervalima i na način koji je 
najpogodniji za ostvarenje svrhe obavijesti. 

2. Redoviti su oblici obavijesti klijentima: 
-izvadak prometa žiro ili tekućeg računa te deviznog računa po viđenju, 
-obavijest o obračunu i dospijeću aktivnih kamata, 
-obavijest o rasporedu i dospijeću obroka za otplatu kredita, 
-amortizacijski plan otplate kredita koji se otplaćuju anuitetima, 



 
-kamatni list za žiro i tekuće račune te kratkoročne kredite, 
-obavijest o priljevu iz inozemstva i dr. 

3. Redovite i druge obavijesti smatraju se uredno otpremljenima, ako su upućene na 
adresu, odnosno sjedište klijenta koja je posljednja primljena u Banci. Ako je klijent 
promijenio adresu, odnosno sjedište, a nije to dojavio Banci, obavijest iz stavka 1. ove 
točke  deponira se u Banci s danom izdavanja i smatra se uredno otpremljenom. 

4. Datum označen u originalu i kopiji obavijesti smatra se datumom otpreme, ako nema 
zapisa o prijemu preporučene pošiljke na Pošti ili poštanskog žiga na omotnici 
pošiljke. 

 
Točka 9. 
10. Svaka šteta nastala pri slanju obavijesti uporabom pošte, telefaksa, teleksa, telegrafa ili 

bilo kojeg drugog komunikacijskog ili transportnog sustava, a zbog gubitka, 
kašnjenja, nesporazuma, pogrešaka i izmjena u prijenosu, dvostrukosti i sl., teretit će 
klijenta.  

 
V. Identifikacija klijenta i pravo  

      raspolaganja sredstvima 
Točka 10. 
1. Deponirani uzorci potpisa klijenata i njihovih punomoćnika dani Banci prigodom 

pristupanja ili ugovaranja poslovnih odnosa ostaju na snazi do pismenog opoziva, 
odnosno poništenja važnosti ili zamjene novima. 

 Osobito to vrijedi za pravne osobe koje deponiraju potpisne kartone kod drugih 
financijskih institucija: te bi promjene potpisnika istovremeno trebalo dojaviti Banci, 
odnosno dostaviti Banci registraciju pravne osobe iz koje je vidljiva promjena 
ovlaštene osobe za zastupanje te pravne osobe. 

2. Svaka šteta koja bi mogla nastati neobavješćivanjem  Banke o promjeni potpisnika 
ovlaštenog za zastupanje pravne osobe, odnosno za raspolaganje sredstvima s računa 
klijenta,  teretit će klijenta. 

 
Točka 11. 
1. Građani i druge fizičke osobe, kao i njihovi punomoćnici, predstavljaju se prigodom 

obavljanja transakcija i ispostavljanja naloga Banci svojom osobnom iskaznicom ili 
putovnicom, te potpisom transakcijskog dokumenta - naloga. 

2. Ovlaštenici, prokuristi i punomoćnici pravnih osoba identificiraju se kao i građani 
usporedbom potpisa te identifikacijskih podataka iz osobnih isprava s podacima 
navedenim u potpisnom kartonu, odnosno drugom mediju na kojem Banka čuva i 
održava te podatke 

 
3. Svaka šteta koja bi mogla nastati uporabom krivotvorenih, ukradenih, lažnih i 

drugačije zakonski neispravnih isprava i zlouporabe potpisa može teretiti Banku 
samo pod pretpostavkom grubog nehata pri provođenju takvog naloga. 

 
 
Točka 12. 



 
1. Banka, na temelju zakonskih propisa te iz njih izvedenih vlastitih propisa i pravila, 

omogućava otvaranje štednih uloga i depozita na zaporku ili donositelja, na način kako 
je to opisano u toč. 4. ovih Uvjeta, a uz tekuće račune dobivanje bankovne kreditne 
odnosno debitne kartice s identifikacijom pomoću osobnog identifikacijskog broja (PIN). 

 Banka garantira tajnost deponiranih zaporki i PIN-brojeva koji služe za identifikaciju 
klijenta na šalteru ili u automatiziranim uslužnim sustavima kakvi su bankomati i sl. 

2. Banka ne odgovara za štete koje mogu nastati gubitkom štedne knjižice na 
donositelja, kao ni zbog gubitka dokumenata o računu na zaporku. 

3. U slučaju gubitka bankovne kreditne odnosno debitne kartice klijent snosi rizik do 
razašiljanja obavijesti svim potencijalnim mjestima korištenja, odnosno upisa u crne 
l i s t e  informatičkih sustava za provjere autentičnosti, ukoliko nije drugačije riješeno u 
posebnim uvjetima Banke za kartični produkt. 

 

VI. Izvršenje naloga klijenata 
 

Točka 13. 
1. Osim neposrednog ispostavljanja naloga u Banci klijent može, ukoliko to Banka i 

klijent posebno pismeno i odvojeno ugovore, dostaviti svoje naloge Banci i poštom, 
telefaksom, teleksom i sl. (uz svoju potpisanu izjavu da snosi odgovornost za sadržaj i 
materijalnu točnost telefaksa ili teleksa - klijent se ujedno obvezuje da će naknadno, i 
to najkasnije u roku od tri dana od dana davanja naloga, telefaksom ili teleksom 
dostaviti Banci originalni primjerak naloga). U slučaju da nalog klijenta dođe u Banku 
u vrijeme kada Banka nije u mogućnosti izvršiti takav nalog, Banka će ga izvršiti 
slijedeći radni dan. 

2. Sadržaj naloga mora biti jasan, jednoznačan, ispravan i potpun. Manjkavo priređen 
nalog Banka ima pravo vratiti klijentu, vodeći računa pri tome o važnosti i hitnosti 
naloga. Isto to vrijedi ako je klijent ispostavio nalog iznad raspoloživih sredstava na 
računu. 

3. Ako je datum valute za izvršenje naloga nedjelja, blagdan te subota ili bilo koji  drugi 
dan  koji je prema aktima Banke neradni dan, podrazumijeva se da se nalog izvrši 
prvog radnog dana koji slijedi iza naznačenog u nalogu. Banka ne može snositi 
nikakve posljedice radi neizvršavanja naloga datih tijekom navedenih dana. Isto tako, 
za naloge izvršene prema inozemstvu na dan koji je u odredišnoj zemlji neradan 
Banka ne može snositi nikakve posljedice. 

4. Ako se nalog mora izvršiti hitno, tj. odmah po isporuci u Banku, taj zahtjev treba biti 
posebno i jasno istaknut uz nalog.   

5. Za izvršavanje naloga u devizama u platnom prometu s inozemstvom Banka, osim 
međunarodnih uzanci i propisa Hrvatske narodne banke, donosi i svoje posebne 
uvjete, sukladno stavku 4. točke 1. ovih Uvjeta. 

 
Točka 14. 
1. U slučaju da Banka nije izvršila ispravno ispostavljeni nalog ili ga je izvršila izvan 

ugovorenog roka (isključuju se nalozi za burzovne transakcije), obvezna je platiti 
samo zatezne kamate koje terete klijenta. 

 

VII. Primjedbe i prosvjedi klijenata 
 

Točka 15. 



 
1. Svaka primjedba klijenta na sadržaj bilo kojeg prometnog, transakcijskog ili 

obračunskog izvatka ili obavijesti iz točke 8. stavak 2. Uvjeta, ili bilo na koji drugi 
oblik komuniciranja, kao i primjedbe ili prosvjedi klijenta zbog izvršavanja ili 
neizvršavanja njegovih naloga, treba biti promptno upućena Banci, a svakako unutar 
roka koji Banka odredi, jer će se u protivnom osporeno izvršenje ili neizvršenje 
smatrati potvrđenim od strane klijenta. 

2. U slučaju neprimitka bilo kojeg komunikacijskog oblika ili obavijesti, koju s pravom 
očekuje, klijent treba izraziti svoju primjedbu u roku od osam dana od isteka roka u 
kojem bi inače primio obavijest od Banke u redovnom tijeku poslovanja. Ovisno o 
okolnostima, klijent će o tome Banku obavijestiti pismom, telegramom i drugim 
primjerenim sredstvom u cilju pravodobne dostave svoje primjedbe. 

 
 

VIII. Troškovi bankovnih usluga 
 

Točka 16. 
1. Za sve poslove Banka određuje visine kamatnih stopa i tarife naknada u zavisnosti od 

tekućih tržišnih prilika, monetarne politike Hrvatske narodne banke, cijena novca i 
kapitala na domaćem i inozemnim tržištima, vodeći računa o vlastitoj konkurentnosti 
i ostvarivanju svojeg godišnjeg proračuna, a na temelju načela iz stavka 1. točke 1. 
ovih Uvjeta. Banka uvijek može promijeniti kamatne stope sukladno kriterijima iz 
stavka 1. ove točke. 
Banka izračunava i iskazuje efektivnu kamatnu stopu na kredite i depozite sukladno 
Odluci o jedinstvenom iskazivanju efektivne kamatne stope na kredite i depozite. 
(NN 56/01 i 87/01). 

 
Točka 17. 
1. Za sve štedno-depozitne poslove s građanima Banka javno objavljuje visine kamatnih 

stopa i tarife naknada. Javno se objavljuju i kamatne stope te tarife naknada po 
transakcijskim računima (žiro, tekući i štedni računi po viđenju) klijentele. 

2. Izvan poslova iz prethodnog stavka ove točke Banka nije obvezna na javnu objavu 
podataka o kamatnim stopama i tarifama naknada. 

 
 
 
Točka 18. 
1. U poslovima iz točke 17. stavka 1. vrijede stope kamata i naknada za sve ugovore i 

poslovne odnose, osim onih kod kojih je izričito ugovoreno odstupanje od tih stopa. 
2. Za sve ostale poslove Banka će na pogodan način proslijediti obavijesti klijentima, 

ukoliko imaju ugovore s promjenjivim kamatnim stopama i naknadama ili ako mogu 
otkazati ugovor prigodom takvih promjena, a same promjene će provoditi sukladno 
odredbama ugovora. 

 

IX. Kreditno-garantno poslovanje 
 

Točka 19. 
1. U smislu ovih Uvjeta kreditno-garantno poslovanje obuhvaća poslove kredita, mjeničnog 

eskonta, avala, jamstava, garancija, akreditiva i drugih srodnih poslovnih odnosa. 



 
Svoje potrebe za kreditno-garantnom potporom klijent izražava Banci podnošenjem 
pismenog zahtjeva za kreditno-garantni posao. 

3. Osim osnovnih podataka o klijentu, zahtjev obavezno sadržava podatke o: 
- vrijednosti predmetnog kreditno-garantnog zahtjeva, 
- namjeni kreditno-garantnog posla, 
- odgovarajućem načinu korištenja i otplate kredita, odnosno gašenja garantnog 
  posla, 
- roku otplate kredita, odnosno trajanju garantnog posla,  

 - instrumentima osiguranja kreditno-garantnog posla. 
Banka može za pojedine kreditno-garantne poslove propisati posebne obrasce - 
upitnike koje je klijent dužan ispuniti i koji mogu sadržavati i druge podatke osim 
onih nabrojenih u stavku 1. ove točke. 

3. Banka je dužna razmotriti svaki uredno podneseni zahtjev i u primjerenom roku 
obavijestiti klijenta o svojoj odluci. 

 
Točka 20. 
1. Banka u postupku obrade kreditno-garantnog zahtjeva provjerava bonitet i kreditno-

garantnu sposobnost klijenta. 
2. Tražitelj kreditno garantnog posla dužan je na zahtjev Banke priložiti financijska 

izvješća za posljednje dvije i tekuću poslovnu godinu (po mogućnosti revidirana 
izvješća), dokaze o imovini i postojećim obvezama, instrumentima osiguranja posla i 
drugu dokumentaciju koju zatraži Banka. 

 Posebno za akreditive dio dokumentacije određuju Jedinstvena pravila i običaji za 
dokumentarne akreditive (ICC) koje Banka primjenjuje u svom poslovanju. 

3. U slučaju odobrenja kreditno-garantnog posla, Banka može zahtijevati sva financijska 
izvješća o klijentu tijekom trajanja dotičnog ugovora. 

4. Banka ima pravo na kontrolu namjenskog korištenja kredita, s mogućnošću otkaza 
sukladno ugovoru, ukoliko se utvrdi odstupanje od ugovorene namjene kredita. 

 
Točka 21. 
1. Za osiguranje naplate kreditno-garantnog posla Banka uzima u zalog vrijednosne 

kolaterale, kao što su npr. novčani depoziti, garancije prvoklasnih banaka, prijenos 
vlasništva nad nekretninama i pokretninama (fiducijarno vlasništvo), hipoteka, 
založno pravo na pokretninama, vrijednosnicama (dionice, vrijednosni papiri RH i 
HNB, police osiguranja prvoklasnih osiguravajućih društava) i potraživanjima 
klijenata i sl., sukladno svojim posebnim aktima o instrumentima osiguranja naplate 
potraživanja Banke  iz toč. 29. Uvjeta. 

2. Banka može zahtijevati ugovaranje naknadnog povećanja osiguranja kreditno- 
garantnog posla zbog promjena razine rizika ili vrijednosti kolaterala tijekom trajanja 
ugovora o kreditno-garantnom poslu. 

3. Vrijednosne kolaterale iz stavka 1., koje ima u zalogu, Banka može bez posebne 
najave i odobrenja klijenta upotrijebiti za podmirenje svojih dospjelih, a  
nepodmirenih potraživanja prema klijentu. 

 
Točka 22. 

Prigodom prvog zaključenja kreditno-garantnog ugovora klijent prihvaća i primjenu 
svih odredaba ovih Uvjeta.  



 
 

X. Devizno poslovanje  
 

Točka 23. 
1. Devizno poslovanje u smislu ovih Uvjeta obuhvaća poslove platnog prometa s 

inozemstvom, te mjenjačke, depozitne i kreditno-garantne poslove. 
2. Za preračunavanje valutnih i deviznih svota u nacionalnu valutu i obrnuto 

primjenjuje se tečajnica Banke koja važi u trenutku zaključenja pravnog posla. 
Ugovorom može biti predviđena uporaba tečajnica Hrvatske narodne banke ili neke 
druge banke, ako to nije u suprotnosti s važećim propisima u području deviznih 
poslova. 

3. Ovlašteni mjenjači, temeljem ugovora s Bankom, koriste tečajnicu Banke. 
4. U deviznom poslovanju s inozemstvom obrtnici i druge fizičke osobe, koje 

samostalno obavljaju djelatnosti, izjednačene su s pravnim osobama. 
5. Ostala pitanja u svezi s kreditno-garantnim poslovanjem s inozemstvom i platnim 

prometom s inozemstvom regulirana su ostalim odredbama ovih Uvjeta i drugim 
važećim propisima i pravilima za to područje poslovanja. 

XI. Posebni odnosi i otkazi 
 

Točka 24. 
1. Banka može naplaćivati svoja dospjela potraživanja prema klijentu s depozitnih 

računa klijenta, kao i bilo s kojeg računa koji klijent ima otvoren u Banci, te drugih 
prihoda klijenta iz poslovanja s Bankom. 

Ako klijent po dospijeću ne izvrši svoje obveze prema Banci ili ako kasni s davanjem ili 
pojačavanjem osiguranja, onda Banka, ukoliko joj je dano više instrumenata osiguranja 
naplate, ima pravo izabrati iz kojeg će instrumenta naplatiti svoje potraživanje. Banka, 
međutim, uvijek može naplatiti svoja potraživanja i iz druge imovine klijenta koja joj nije 
dana za osiguranje naplate. 
 
Točka 25. 
1. Banka može naplaćivati potraživanja iz tekućih priljeva na transakcijske račune 

klijenta ako ima za to valjane akceptne naloge ili druge valjane dokumente za tu 
svrhu. 

 
Točka 26. 
1. Ako klijent otkaže uključenje svog žiro-računa pri ZAP u Banku, a ima kreditno-

garantne i druge aktivne odnose s Bankom, Banka će to tretirati kao kršenje načela 
poslovanja iz točke 1. st. 1. i kao uvjet za otkaz svih poslovnih odnosa, te u tom 
slučaju može naplatiti sva svoja potraživanja prema klijentu iz svih instrumenata 
osiguranja koje joj je predao klijent, te s računa i na način kako je to navedeno u toč. 
24. i 25. ovih Uvjeta. 

 
Točka 27. 
1. Banka može otkazati ukupni poslovni odnos ili pojedinačne poslovne odnose za koje 

nije ugovoren otkazni rok i postupak uz pridržavanje odgovarajućeg otkaznog roka 
koji određuje Banka. 



 
2. Ako se otkazuje kredit pojedinačno, neovisno o zatečenom stanju svekoliko 

potraživanje po glavnici, kamatama i naknadama postaje dospjelim, s rokom 
podmirenja od 8 do 30 dana, ovisno o odluci Banke. 

3. Ako se otkazuje transakcijski račun uz koji su izdane bankovne kartice, rok otkaza se 
odabire tako da se tijekom toga završe i pogase sve otvorene transakcije preko tih 
instrumenata. 

 

XII. Ostale i završne odredbe 
 

Točka 28. 
1. Za sve sporove koji nastanu u svezi i u povodu ugovora zaključenih u okviru 

poslovanja Banke bit će nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu, ako ugovorom 
nije drugačije određeno. 

2. Za sve sporove koji nastanu u svezi i u povodu ugovora iz stavka 1. ove točke bit će 
mjerodavno hrvatsko pravo, ako ugovorom ne bude drugačije određeno.  

 
Točka 29. 
1. Sastavni dio ovih Uvjeta čine posebni uvjeti, temeljem kojih će u posebnim aktima 

Banke biti ugovorena pravila i uvjeti, i to primjerice pravila za vođenje štedno-
depozitnih računa građana i drugih fizičkih osoba,  za vođenje tekućih računa 
građana, žiro-računa građana i drugih fizičkih osoba,  pravila za blagajničko 
poslovanje (uključujući mjenjačko poslovanje, trezorsko poslovanje, suključarstvo, 
sefove i sl.), pravila o kreditiranju građana, pravila o uvjetima i postupcima za 
odobravanje kredita, avala, jamstava,  garancija i akreditiva pravnim osobama, pravila 
o obavljanju platnog prometa za fizičke i pravne osobe u zemlji i inozemstvu, te 
drugi dokumenti  i akti koje donese Banka i za koje odredi da čine sastavni dio ovih 
Uvjeta. 

2. Sastavni dio ovih Uvjeta čine i važeće javno objavljene odluke o visini kamatnih 
stopa i tarifi naknada. 

 
Točka 30. 
1. Ovi Opći uvjeti poslovanja Banke stupaju na snagu na dan donošenja, a primjenjuju se u 

roku od 8 dana od dana objavljivanja u prostorijama Banke. 
2. Rok za usklađenje svih posebnih pravila i ugovora s ovim uvjetima je 31. ožujak 2002.  

godine. 
3. Ako je u postojećim ugovorima o pravnom poslu između Banke i klijenata određeno 

pitanje drugačije regulirano nego u ovim Uvjetima, primjenjivat će se odredbe tih 
ugovora.  

 
 
 
 
 

 


