
 

 

 

SAŽETAK IZMJENA OPĆIH UVJETA POSLOVANJA S FIZIČKIM OSOBAMA  

OTP BANKE D.D. S PRIMJENOM OD 05. PROSINCA 2019. GODINE 

 
 

 

 

Obavještavamo Vas da je Uprava OTP banke d.d. usvoji la izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja s 

fizičkim osobama s datumom primjene od 05. prosinca 2019. godine. 

 

Izmjene Općih uvjeta odnose se na sljedeće: 

 

- Točka 4.10.1. je dodana i definira sljedeće: Ako je evidentiran promet po računu, klijent i Banka su 

suglasni da se dostava izvoda i drugih informacija obavlja putem ugovorenih kanala koje je Banka 

klijentu stavila na raspolaganje, bez naknade, najmanje jedanput mjesečno. Ako nije evidentiran 

promet po računu, informacije o stanju računa Klijentu su na raspolaganju svaki radni dan u svim 

poslovnicama i putem direktnih kanala. 

- Točka  4.10.6. je dodana i definira sljedeće; Ako je Klijent promijenio prebivalište, a nije Banku o 

tome pravovremeno obavijest io, zbog čega je dostava bila neuspješna, izvodi i obavijesti će se 

smatrati uredno dostavljene s danom njihove neuspjele poštanske dostave jer su iste dostavljene 

na adresu koju je Klijent Banci posljednju prijavio.  

- Točka  4.10.7. je dodana i definira sljedeće; Za izvode i obavijesti poslane na adresu klijenta a koje 

su vraćene tri i više puta, Banka će smatrati da klijent nije prijavio ispravnu adresu te će zaustaviti 

daljnje slanje izvoda i obavijesti. 

- Točka  4.10.11. je dodana i definira sljedeće; Ako je Klijent promijenio kontakt podatke na temelju 

kojih se obavijesti šalju upotrebom ugovorenog kanala, a nije Banku o tome pravovremeno 

obavijestio, zbog čega je dostava bila neuspješna, obavijesti ovog članka smatrat će se uredno 

dostavljene s danom neuspjelog slanja ili pokušaja uspostave kontakta. 

 

Navedene izmjene i dopune po Općim uvjetima u primjeni su od 05. prosinca 2019. godine, a 

dokument Opći uvjeti poslovanja s fizičkim osobama dostupan Vam je u poslovnicama OTP 

banke i na web stranici banke na linku https://www.otpbanka.hr/gradani/news 

 

 

Vaša OTP banka d.d. 
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