Pojašnjenje promjena Općih uvjeta poslovanja po oročenim štednim ulozima
građana s primjenom od 25.07.2016.

Obavještavamo sve klijente, Vlasnike oročenih štednih uloga, da s danom 25.07.2016. stupaju na snagu novi Opći
uvjeti poslovanja po oročenim štednim ulozima građana (u nastavku teksta: Opći uvjeti).

Izmjene i dopune u Općim uvjetima s naznakama relevantnih članaka iz Općih uvjeta su sljedeće:

• U poglavlju III. "Otvaranje oročenog štednog uloga", dopunjuje se točka 7. sa odredbom kojom Deponent
prihvatom Općih uvjeta i potpisom Ugovora o oročenom štednom ulogu, daje izričitu privolu Banci da se svi
njegovi podaci, koje je stavio na raspolaganje Banci prilikom sklapanja Ugovora kao i podaci koje Banka sazna u
izvršavanju Ugovora, mogu proslijediti na korištenje i u svrhu utvrđivanja porezne rezidentnosti i ispunjavanja
obveza koje proizlaze iz Common Reporting Standard regulative (dalje: CRS) te da se mogu koristiti i prenositi
sukladno propisima, u svrhu provedbe izvještavanja poreznih uprava država rezidentnosti o njihovim poreznim
obveznicima radi provođenja CRS regulative.
CRS je zajednički standard za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima sa ciljem oporezivanja
financijske imovine povezane s drugom državom s kojom RH ima sklopljen sporazum o automatskoj izmjeni
podataka. Sastavni je dio Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u
pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja, a ista je implementirana u
hrvatsko zakonodavstvo Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona. Tekst Direktive dostupan
je na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1448542824019&uri=CELEX:32014L0107".

• U poglavlju VIII. "Izvješćivanje", dodaju se: točka 4. kojom se precizira da je izvadak o stanju i promjenama na
oročenom štednom ulogu ispravno dostavljen ukoliko je poslan na zadnju adresu o kojoj je Vlasnik obavijestio
Banku; točka 5. kojom se propisuje na koji način Vlasnik može zatražiti promjenu dogovorene adrese za
dostavu izvatka; te točka 6. kojom se propisuje na koji način Vlasnik može zatražiti promjenu načina dostave
izvatka.
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