Pojašnjenje promjena
Naknada u poslovanju sa stanovništvom od 28.12.2020. i
Općih uvjeta poslovanja po računima za plaćanje fizičkih osoba od 21.12.2020.
Sukladno članku 26. Zakona o platnom prometu (NN br.66/18) obavještavamo klijente, Vlasnike računa za plaćanje
o namjeravanim izmjenama kao i o sadržaju izmjena sljedećih dokumenata:
1. Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (dalje: Naknade) s primjenom 28.12.2020.
2. Opći uvjeti poslovanja po računima za plaćanje fizičkih osoba (u nastavku teksta: Opći uvjeti) s primjenom
21.12.2020.
Naknade važeće od 28.12.2020., Opći uvjeti važeći od 21.12.2020. kao i Pojašnjenje promjena dostupni su na
službenoj internetskoj stranici Banke www.rba.hr te u poslovnicama Banke.
U nastavku se nalaze detaljnije informacije o izmjenama Naknada i Općih uvjeta.

1. Izmjene Naknada s primjenom od 28.12.2020.
Naknada za vođenje tekućeg računa, deviznog računa te kunskog i deviznog žiro računa te naknada za korištenje
računa od strane opunomoćenika neće se naplatiti po računima koji u proteklih šest mjeseci nisu imali niti jednu
uplatnu ili isplatnu transakciju, sa stanjem na dan obračuna naknade:
✓ 80 HRK ili više, koje stanje bi se naplatom naknade svelo na manje od 80 HRK za račune koji se vode u
kunama
✓ protuvrijednosti 10 EUR ili više, obračunato po srednjem tečaju Banke važećem na dan obračuna naknade,
koje stanje bi se naplatom naknade svelo na manje od protuvrijednosti 10 EUR za račune koji se vode u
stranoj valuti
Pod uplatnom/isplatnom transakcijom ne smatraju se: naknada za vođenje računa, naknada za korištenje servisa,
naknada za korištenje računa od strane opunomoćenika, kamate računa i kamate oročenja.
Nenaplata naknade po gore navedenim kriterijima odnosi se na sljedeće tarifne stavke, uz prikazane trenutno važeće
naknade:
• D2.1.1. Vođenje tekućeg računa s prometom – naknada iznosi 9,00 HRK mjesečno
• D2.1.2. Vođenje tekućeg računa bez prometa – naknada iznosi 9,00 HRK mjesečno
• D2.1.3. Vođenje tekućeg računa za isplatu mirovine – naknada iznosi 4,00 HRK mjesečno
• D2.2.1. Vođenje kunskoga žiro računa i a vista štednoga računa – naknada iznosi 5,00 HRK mjesečno
• D2.2.2. Vođenje deviznoga računa – naknada iznosi 5,00 HRK mjesečno
• D2.2.3. Vođenje deviznoga žiro računa – naknada iznosi 5,00 HRK mjesečno
• D2.2.5. Korištenje računa od strane opunomoćenika – naknada iznosi 2,00 HRK mjesečno

2. Izmjene Općih uvjeta s primjenom 21.12.2020.
Izmjene se odnose na poglavlje VIII. NALOG ZA PLAĆANJE, točka 5. Odbijanje izvršenja Naloga gdje su podtočkom
5.3. dopunjene situacije kada Banka može odbiti izvršenje Naloga. To su:
• U slučaju da Vlasnik računa za plaćanje na zahtjev Banke ne dostavi tražene podatke i dokumentaciju koji
su sukladno važećim propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i/ili općim aktima Banke
donesenim na temelju tih propisa, potrebni za uspostavu i/ili nastavak poslovnog odnosa
• ako Banka posumnja na mogućnost povrede odredaba propisa koji reguliraju sprječavanje pranja novca i
financiranja terorizma.
Ako niste suglasni s predloženim izmjenama Naknada i Općih uvjeta, možete otkazati Okvirni ugovor bez ikakve
naknade s učinkom otkaza s bilo kojim datumom prije stupanja na snagu izmjena.
Ako do predloženog datuma stupanja na snagu izmjena ne obavijestite Banku o otkazu Okvirnog ugovora, smatrat
će se da ste prihvatili izmjene.
Vaša RBA

