
 

 

 

 

 

Obavijest o izmjenama i dopunama Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima potrošača 

(u primjeni od 01.10.2022. godine) 

 

Obavještavamo Vas da će od 01.10.2022. godine biti u primjeni izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti 

poslovanja po transakcijskim računima potrošača. 

Samoborska banka d.d. donijela je dana 29.07.2022. godine Odluku o izmjenama i dopunama Općih 

uvjeta poslovanja po transakcijskim računima potrošača te je sukladno tome utvrdila pročišćeni tekst 

Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima potrošača od 29.07.2022. godine (dalje: Opći 

uvjeti). 

Izmjene i dopune Općih uvjeta u odnosu na ranije objavljeni tekst odnose se na sljedeće: 

- u poglavlju III OTVARANJE I VOĐENJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA izmijenjene i/ili dopunjene su 

pojedine odredbe pod točkama 3.1. Vrste računa, 3.2. Otvaranje transakcijskog računa i 3.3. Pristup 

osnovnom računu i prebacivanju računa za plaćanje i to u svrhe njihova poboljšanja, ažuriranja te 

potrebnih modifikacija, zatim je pod točkom 3.4. ZASTUPANJE PO RAČUNU dodana odredba kojom se 

vezano uz obavljanje poslova temeljem opće punomoći navodi koji poslovi ulaze u redovno poslovanje 

te je dopunjena odredba o prestanku punomoći, u cilju poboljšanja i lakšeg razumijevanja odredbi te 

izbjegavanja eventualnih dvojbi u tumačenju, 

- u poglavlju V UGOVORENO DOPUŠTENO PREKORAČENJE PO RAČUNU, poglavlju VI NEDOPUŠTENO 

PREKORAČENJE i poglavlju VIII IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA pod točkom 8.1. Nalog za plaćanje 

izmijenjene su i/ili dopunjene pojedine odredbe, u svrhe njihova poboljšanja, ažuriranja te potrebnih 

modifikacija, 

- u poglavlju IX ODGOVORNOST BANKE I POVRAT NOVČANIH SREDSTAVA ažurirane su odredbe te su u 

to poglavlje prebačene pojedine odredbe prije sadržane u poglavlju XIV PRIGOVORI (REKLAMACIJE) u 

cilju poboljšanja i lakšeg razumijevanja odredbi te izbjegavanja eventualnih dvojbi u tumačenju, 

- u poglavlju X PLATNI INSTRUMENTI dopunjene su odredbe pod točkom 10.2. Zaštita platnih 

instrumenata  i 10.3.3. Briga o računalnoj opremi i identifikacijskim uređajima, radi potrebnih 

usklađenja u poslovanju Banke, 

- u poglavlju XII IZVJEŠTAVANJE ažurirane su pojedine odredbe u cilju njihova poboljšanja te 

izbjegavanja eventualnih dvojbi u tumačenju, 

- u poglavlju XIV PRIGOVORI (REKLAMACIJE) dodana je odredba o dostupnosti klijentima obrasca 

“Informacije o načinu postupanja po prigovorima potrošača i drugih klijenata Banke” u svim 

poslovnicama Banke i na internetskoj stranici www.sabank.hr u cilju poboljšanja odredbi te su pojedine 

odredbe prebačene u poglavlje IX ODGOVORNOST BANKE I POVRAT NOVČANIH SREDSTAVA u cilju 

poboljšanja i lakšeg razumijevanja odredbi te izbjegavanja eventualnih dvojbi u tumačenju,  



- u poglavlju XVI OSIGURANJE SREDSTAVA NA TRANSAKCIJSKIM RAČUNIMA pojedine odredbe 

usklađene su s odredbama Zakona o sustavu osiguranja depozita (NN br. 146/2020),  

- u poglavlju XVIII PRESTANAK UGOVORA ažurirane su odredbe o obvezama Vlasnika računa u slučaju 

prestanka ugovora, 

- u poglavlju XIX IZVANSUDSKI PRITUŽBENI POSTUPCI I ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH 

SPOROVA dodana je odredba o dostupnosti klijentima obrasca “Informacije o načinu postupanja po 

prigovorima potrošača i drugih klijenata Banke” u svim poslovnicama Banke i na internetskoj stranici 

www.sabank.hr u cilju poboljšanja postojećih odredbi,  

- iza poglavlja XX SUDSKA NADLEŽNOST I MJERODAVNO PRAVO dodano je novo poglavlje XXI IZMIJENE 

I DOPUNE OPĆIH UVJETA kojim su dopunjene prijašnje odredbe o izmjenama i dopunama ovih Općih 

uvjeta sukladno stajalištima i očekivanjima Hrvatske narodne banke, 

- u poglavlju XXII (prije XXI) ZAVRŠNE ODREDBE ažurirane su odredbe u cilju njihova poboljšanja te 

usklađenja s ostalim izvršenim izmjenama i dopunama. 

U ostalom dijelu Opći uvjeti ostaju nepromijenjeni. 

 

Samobor, 29.07.2022.  


