
 

 

SAŽETAK IZMJENA ODLUKE O NAKNADAMA OTP BANKE D.D. 

 

Obavještavamo Vas da je Uprava OTP banke d.d. usvojila izmjene i dopune Odluke o 

naknadama u dijelu naknada OTP banke d.d. za transakcijske račune, usluge platnog prometa i 

on-line bankarstva s datumom primjene od 8. svibnja 2021. 

Izmjene i dopune Odluke o naknadama  odnose se na sljedeće: 

1. Izvršenje usluge po SEPA izravnom terećenju: izmjena visine naknade s 2 kn po 

izvršenom nalogu na 1% od iznosa naloga, minimum 2 kn, maksimum 20 kn. 

2. Kreditni transfer nacionalni u kunama u korist računa fizičkih osoba u Banci – u poslovnici 

Banke: izmjena visine naknade s 0 kn po izvršenom nalogu na 1 kn po izvršenom nalogu 

3. Otkup efektivne valute od fizičkih osoba: izmjena visine naknade s 25 kn po transakciji na 

30 kn po transakciji 

4. Korištenje računa od strane jednog opunomoćenika:  izmjena visine naknade s 12 kn 

godišnje na 2 kn mjesečno 

5. Vođenje tekućeg računa domaće fizičke osobe (izuzev Studentskog tekućeg računa i 

računa djece mlađe od 15 godina: izmjena visine naknade s 11 kn mjesečno na 12 kn 

mjesečno 

6. Vođenje tekućeg računa strane fizičke osobe (izuzev računa djece mlađe od 15 godina): 

izmjena visine naknade s 11 kn mjesečno na 12 kn mjesečno 

7. Mjesečna članarina za uslugu Automatski SMS (ukoliko klijent nije korisnik usluge OTP 

Direkt):  izmjena visine naknade s 5 kn mjesečno na 7 kn mjesečno 

8. Mjesečna članarina za uslugu Automatski SMS (ukoliko klijent  koristi uslugu OTP Direkt): 

izmjena visine naknade s 2 kn mjesečno na 4 kn mjesečno 

 

Navedene izmjene dostupne su Vam u Izvatku iz Odluke o naknadama u poslovnicama OTP 

banke d.d. i na web stranici banke. 

Sukladno Općim uvjetima poslovanja s fizičkim osobama i Odluci o naknadama, dužni smo Vas 

izvijestiti o nastupajućim izmjenama dva mjeseca prije početka primjene izmjena kako biste imali 

dovoljno vremena za donošenje odluke o prihvaćanju predloženih izmjena.  

Ukoliko niste suglasni s predloženim izmjenama, imate pravo odbiti predložene izmjene prije 

datuma njihova stupanja na snagu i besplatno ukinuti proizvode/usluge na koje se izmjene 

odnose. 

 

Vaša OTP banka d.d. 


