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Sažetak izmjena i dopuna Odluke o naknadama i Općih uvjeta poslovanja OTP banke d.d. 
s fizičkim osobama s datumom primjene 31.08.2020. 

 
 
 
Uprava OTP banke d.d. usvojila je izmjene i dopune Odluke o naknadama i Opće uvjete poslovanja s fizičkim 
osobama u dijelu poslovanja sa sefovima s datumom primjene od 31. kolovoza 2020. 
 
Izmjene i dopune Odluke o naknadama odnose se na sljedeće: 
 

1. Izmjena iznosa naknade najamnine sefa prema veličini sefa i periodu najma: 
 

Period najma sefa Mjesec dana 12 mjeseci 24 mjeseca 

Veličina sefa Stara 
cijena 

Nova 
cijena 

Stara 
cijena 

Nova 
cijena 

Stara 
cijena 

Nova 
cijena 

Sef A – do 10.000 cm³       50 kn 60 kn 400 kn 450 kn 640 kn 850 kn 

Sef B – do 15.000 cm³ 60 kn 70 kn 500 kn 600 kn 780 kn 1.000 kn 

Sef C – do 20.000 cm³ 70 kn 80 kn 560 kn 700 kn 890 kn 1.150 kn 

Sef D – do 40.000 cm³ 90 kn 100 kn 800 kn 900 kn 1.280 kn 1.400 kn 

Sef E – do 50.000 cm³ 100 kn 120 kn 950 kn 1.100 kn 1.520 kn 1.700 kn 

Sef F – do 100.000 cm³ 150 kn 180 kn 1.000 kn 1.200 kn 1.600 kn 1.900 kn 

   
 

2. Uvođenje naknade za osiguranje ključa od sefa prilikom sklapanja novog ugovora o najmu sefa u iznosu od 
1.500,00 kn koja se klijentu vraća istekom ugovora ukoliko ne dođe do štetnog događaja. 

 
Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja OTP banke d.d. s fizičkim osobama se odnose na izmjene u točki 6. 
Poslovanje sa sefovima na način da se: 
 

- detaljnije opisuje poslovanje sa sefovima te se navodi zakonom definirana obveza dostave podataka u 
Jedinstveni registar računa, sukladno Pravilniku o Jedinstvenom registru računa Ministarstva financija NN 
53/2020 (30.4.2020.) 

- detaljnije se opisuje postupak naplate naknada za korištenje usluge najma sefa i naknada za osiguranje od 
gubitka ključa  

 
 
Postojeći ugovori najma sefa i povezane visine naknada najma ostaju na snazi do isteka ugovorenog roka najma sefa, 
odnosno do automatske obnove najma sefa sukladno Ugovoru o korištenju sefa, nakon čega će se primjenjivati nove 
naknade. 
Ukoliko ne pristajete na izmjene Općih uvjeta poslovanja s fizičkim osobama i Odluke o naknadama za korištenje 
sefa koje će biti u primjeni od 31. kolovoza 2020., imate mogućnost raskinuti ugovor o najmu sefa uz povrat ključeva 
sefa, prije stupanja na snagu izmjena navedenih uvjeta i Odluke o naknadama za korištenje sefa. 
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