
Sažetak izmjena i dopuna Općih uvjeta odobravanja stambenih i kredita za 

individualne iznajmljivače u turizmu, Općih uvjeta odobravanja gotovinskih 

kredita te Općih uvjeta odobravanja hipotekarnih kredita 

Izmjene Općih uvjeta odobravanja stambenih i kredita za individualne iznajmljivače u 

turizmu, Općih uvjeta odobravanja gotovinskih kredita te Općih uvjeta odobravanja 

hipotekarnih kredita odnose se na slijedeće: 

 Ukoliko klijent – korisnik kredita nakon primitka obavijesti o najavi povećanja kamatne stope 

nije suglasan s navedenom promjenom, ima pravo u roku od tri mjeseca od primitka takve 

obavijesti na prijevremeno vraćanje kredita bez obveze plaćanja naknade Banci. 

 Visina maksimalnog iznosa police osiguranja izmijenjena je na način da se za stambene,  

gotovinske i hipotekarne kredite polica osiguranja umjesto dosadašnjih 20.000 EUR za 

stambene i 15.000 EUR za gotovinske kredite, ugovara jedinstveno za sve vrste kredita na  

maksimalno 10.000 EUR. 

 Klijent je dužan pravovremeno obavijestiti Banku o svim nastalim promjenama osobnih 

podataka uključujući i svaku promjenu zaposlenja / poslodavca ili prestanak zaposlenja u roku 

ne dužem od osam dana od dana nastale promjene. 

 Korisnik kredita se obvezuje izvijestiti poslodavca o svakoj nastaloj promjeni mjesečnog 

anuiteta i to u roku od osam dana od primitka obavijesti Banke o nastaloj promjeni. 

Opći uvjeti kredita za stambene i kredite za individualne iznajmljivače u turizmu dopunjeni 

su u slijedećem: 

 za stambene kredite  maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 90% 

procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine ili manje zavisno o geografskoj lokaciji nekretnine i 

namjeni kredita  

 za turističke kredite maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 80% 

procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine u točki. 

Opći uvjeti za odobravanje hipotekarnih kredita dodatno su izmijenjeni na način izmjene naziva 

„Opći uvjeti odobravanja hipotekarnih kredita prilagođenih vašim željama“ u „Opći uvjeti odobravanja 

hipotekarnih kredita“ te je iz OU brisan članak 17 – Osiguranje. 

U ostalom dijelu Opći uvjeti odobravanja stambenih i kredita za individualne iznajmljivače u turizmu, 

Općih uvjeta odobravanja gotovinskih kredita te Općih uvjeta odobravanja hipotekarnih kredita  ostaju 

nepromijenjeni. 


