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OBAVIJEST 
o promjeni Općih uvjeta u kreditnom poslovanju s potrošačima, kamatnim stopama  

 
Obavještavamo vas o promjenama Općih uvjeta poslovanja u kreditnom poslovanju s potrošačima, Odluci o kamatnim stopama  
koji će se primjenjivati od 10.02.2023. godine. Promjene se odnose na: 
 
1) Opći uvjeti SLATINSKE BANKE d.d. u kreditnom poslovanju s potrošačima_v3.00 

-Uvođenje kredita uz promjenjivu kamatnu stopu vezanu uz referentnu vrijednost 6M EURIOBOR   

 

2) Opći uvjeti promjene kamatnih stopa SLATINSKE BANKE d.d. na kreditne plasmane_v3.00 

- Uvođenje kredita uz promjenjivu kamatnu stopu vezanu uz referentnu vrijednost 6M EURIOBOR   

 
3) Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača 

      -Uvođenje kredita uz promjenjivu kamatnu stopu vezanu uz referentnu vrijednost 6M EURIOBOR  i to sljedećih   

        kreditnih proizvoda 

-Gotovinski kredit za klijente i ne klijente 

-Nenamjenski kredit  za reprogramiranje/restrukturiranje više različitih neosiguranih kredita (kreditnih proizvoda) 

-Dugoročni nenamjenski kredit uz zalog 

-Stambeni kredit 

        -ukidanje dugoročni nenamjenski kredit uz zalog uz fiksnu kamatnu stopu  

        -ukidanje stambenog kredita uz fiksnu kamatnu stopu 

        -povećanje kamatnih stopa za kreditne proizvode s fiksnom kamatnom stopom 

 gotovinski kredit za klijente za 0,60% 

 gotovinski kredit za ne klijente za 0,95% 

 nenamjenski kredit za reprogramiranje/restrukturiranje više različitih neosiguranih kredita (kreditnih 

proizvoda) za 0,85% 

 

4) Odluka o kamatnim stopama banke u poslovanju s potrošačima 

-Usklađenje sukladno Odluci o općim uvjetima kreditiranja potrošača  

-dopuna kamatnih stopa za kredite uz promjenjivu kamatnu stopu vezanu uz referentu vrijednost 6M EURIBOR i to 

sljedećim stavkama 

 -1.3.2. Gotovinski krediti ne klijentima Banke, na rok 3 do 10 godina, u eurima 

-1.3.6. Gotovinski krediti klijentima Banke, na rok 3 do 10 godina, u eurima 

-1.6.1. Dugoročni  nenamjenski  krediti od 10 do 15 godina uz zalog - u eurima- klijent / ne klijent 

-1.7.2. Nenamjenski kredit za reprogramiranje/restrukturiranje više različitih neosiguranih kredita (kreditnih 

proizvoda) na rok od 3 do 17 godina u eurima 

-2.1.1. Stambeni krediti na rok od 7 do 20 godina – u eurima klijent / ne klijent 

        -povećanje kamatnih stopa za kreditne proizvode s fiksnom kamatnom stopom 

 gotovinski kredit za klijente za 0,60% 

 gotovinski kredit za ne klijente za 0,95% 

 nenamjenski kredit za reprogramiranje/restrukturiranje više različitih neosiguranih kredita (kreditnih 

proizvoda) za 0,85% 

 

 
Detaljne informacije o svim izmjenama kao i tekst izmijenjenog dokumenata dostupni su na Internet stranicama banke 
www.slatinska-banka.hr te u svim poslovnicama banke.  
 
24. siječanj 2023. godine 
 
           SLATINSKA BANKA d.d. 

http://www.slatinska-banka.hr/

