
 

 

 

 

Sažetak izmjena i dopuna Općih uvjeta pružanja usluge platnog 
prometa za potrošače 

 

Od 28. srpnja 2018. godine stupaju na snagu izmjene i dopune Općih uvjeta pružanja 
usluge platnog prometa za potrošače a temeljem Zakona o platnom prometu koji stupa na 

snagu 28. srpnja 2018.: 
 

 Izmijenjen naziv općih uvjeta iz „Opći uvjeti obavljanja platnih usluga za fizičke“  u „ Opći uvjeti 

pružanja usluge platnog prometa za potrošače“ 

 dodani rokovi izvršenja naloga za plaćanje – platnih transakcija,  

 izvršenja neautorizirane platne transakcije koja je posljedica korištenja izgubljenog ili 

ukradenog platnog instrumenta ili neke druge zlouporabe istog, Klijent - platitelj odgovara za 
učinjene troškove do iznosa od 375,00  kuna,  

 u slučaju zaprimanja zahtjeva za povrat neautorizirane platne transakcije inicirane od strane ili 

preko Primatelja plaćanja, Banka je dužna vratiti Klijentu - platitelju iznos te neautorizirane 
platne transakcije, i to odmah, a najkasnije do kraja prvoga radnog dana nakon dana primitka, 

 podnošenje prigovora i postupci mirenja, 

 Banka ima obvezu poštivati nacionalne i međunarodne propise vezano uz sankcije i embargo 

te primjenjivati zajednička načela i opća pravila na razini OTP Grupe u svrhu zaštite ugleda 
Banke i Grupe. Slijedom navedenog, Banka ima obvezu zamrznuti/blokirati sredstva stranke 

koja se nalazi na službenim sankcijskim listama, temeljem Zakona o međunarodnim mjerama 

ograničavanja i njegovih provedbenih akata. U navedenom slučaju Banka će bez odlaganja 
obavijestiti klijenta o primjenjivosti sankcija u pisanom obliku, na za to predviđenom obrascu. 

Nadalje, Banka može suspendirati/odbiti izvršenje naloga za plaćanje dok/ako se ne uvjeri da 
su svi elementi platnog naloga u skladu s odredbama prethodno spomenutih propisa. Banka 

ima pravo od klijenta i/ili od ino-banke zatražiti dodatne elemente kako bi nedvojbeno utvrdila 

postoji li kršenje embarga i sankcija, te neće biti odgovorna za bilo kakva neuredna izvršenja 
ili neizvršenja transakcija zbog provedbe navedenih propisa, posebice ukoliko klijent/ino-banka 

ne postupi po nalogu Banke u zadanom roku. U slučaju potrebe dodatne provjere nekog od 
elemenata na nalogu za plaćanje, Banka će klijenta obavijestiti o postupanju na primjeren 

način, ako provjera dovede do kršenja zakonom propisanog roka određenog za izvršenje naloga 
za plaćanje. 

 

 


