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Poštovani, 
 
Obavještavamo Vas o izmjenama i dopunama Općih uvjeta poslovanja poslovnih subjekata koji će se 
primjenjivati od 01.01.2023. godine, a koje je SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) obvezna uvesti 
zbog stupanja na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 
57/22 i 88/22). 
U nastavku navodimo informacije o sadržaju izmjena i dopuna kako slijedi: 

 
 

OBAVIJEST 
o promjeni Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata 

 
Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj provedene su potrebne izmjene 

Općih uvjeta  poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata. 
 

Izmjene i dopune se odnose na: 
I OPĆE ODREDBE 
Umjesto korištenja pojma transakcije u kunama, za kune, koristi se u tekstu pojam transakcije u eurima, za 
eure. 
Umjesto korištenja pojma Poslovna HRK SDD Shema, koristi se u tekstu pojam Poslovna SDD Shema. 
 
Dodana je opcija : 
V RASPOLAGANJE SREDSTVIMA NA RAČUNU 
Batch booking 

Klijent može zadati naloge za izvršenje nacionalnih platnih transakcija u eurima  u elektroničkom obliku 

koristeći opciju „batch booking“ odnosno terećenje računa u ukupnom iznosu za određenu grupu naloga. 

Banka će izvršiti samo onu grupu naloga za koju je Klijent  odredio terećenje svog računa u ukupnom iznosu 

ukoliko su svi nalozi unutar te grupe ispravni i ukoliko je na računu Klijenta  evidentirano pokriće za izvršenje 

cijele grupe naloga. U suprotnom, Banka će odbiti izvršenje cijele grupe naloga. 

Banka će obraditi zaprimljene datoteke ukoliko su iste formirane sukladno uputama, pravilima i shemama, te 

drugim tehničkim pojašnjenjima  za formiranje poruke pain.001, koje su javno dostupne na posebno 

formiranim stranicama za informiranje o SEPA projektu www.sepa.hr. 

X OVLASTI BANKE ZA RASPOLAGANJE SREDSTVIMA NA RAČUNU 

Iznos od 5.000,00 EUR mijenja se u 2.000,00 EUR. 

XII PRIGOVORI 

Briše se pojam Hrvatski sustav velikih plaćanja. 

XIV ODGOVORNOST 

Briše se pojam Hrvatski sustav velikih plaćanja. 

 

 

OBAVIJEST 
o promjeni Tarife naknada za poslovne subjekte 

 
Obavještavamo vas o promjeni Tarife naknada za poslovne subjekte koji će se primjenjivati od 01.01.2023. 
godine. 
Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj provedene su potrebne izmjene 
Tarife naknada za poslovne subjekte, umjesto korištenja pojma u kunama i HRK, koristi se u tekstu pojam u 
eurima, a umjesto korištenja NKS i HSVP primjenjuje se u tekstu EURNKS i Target2 sustav plaćanja. 

 

http://www.sepa.hr/
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Odluka o tarifi naknada za poslovne subjekte, dostupna je na internetskim stranicama Banke (www.slatinska-

banka.hr) i u poslovnoj mreži Banke. 

 

OBAVIJEST 
O promjeni Općih uvjeta za korištenje usluge On-line bankarstva–Mobilnog bankarstva za poslovne 

subjekte 

Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj provedene su potrebne izmjene 
Općih uvjeta  za korištenje usluge ON-line bankarstva – Mobilnog bankarstva za poslovne subjekte. 

Izmjene i dopune se odnose na: 
1. Uvod 
Umjesto korištenja pojma kunskih transakcija, koristi se u tekstu pojam eurskih  transakcija. 
3. Ugovaranje Usluge  
Umjesto teksta  „Korisnik usluge na svoj mobilni uređaj sms-om dobiva šesnaesteroznamenkasti aktivacijski 
ključ koji unosi u mobilni uređaj ,  koristi se „Korisnik usluge  dobiva  šesnaesteroznamenkasti aktivacijski ključ, 
i to:  
-Prvi dio  dobiva na e-mail adresu  koju je  prijavio, a  
-Drugi dio na svoj mobilni uređaj sms-om. 
5. Izvršenje naloga za plaćanje 
Umjesto korištenja pojma (NKS) u tekstu se upotrebljava pojam (EuroNKS).  
15. Završne odredbe 
Umjesto teksta  „Nacionalnog klirinškog sustava, Hrvatskih sustava velikih plaćanja, SWIFT-a“, koristi se“ SEPA 
sustava, Target2, SWIFT-a“. 
 
 

OBAVIJEST 
o promjeni Općih uvjeta za korištenje usluge On-line bankarstva–Internet  bankarstva za poslovne 

subjekte 
 

Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj provedene su potrebne izmjene 
Općih uvjeta  za korištenje usluge ON-line bankarstva–Internet  bankarstva za poslovne subjekte. 
 
Izmjene i dopune se odnose na: 
1. Uvod 
Umjesto korištenja pojma kunskih transakcija, koristi se u tekstu pojam eurskih  transakcija. 
15. Završne odredbe 
Umjesto teksta  „Nacionalnog klirinškog sustava, Hrvatskih sustava velikih plaćanja, SWIFT-a“, koristi se“ SEPA 
sustava, Target2, SWIFT-a“. 
 
 

OBAVIJEST 
o promjeni Općih uvjeta poslovanja usluge Izravno terećenje za nepotrošače 

 
Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj provedene su potrebne izmjene 
Općih uvjeta poslovanja usluge Izravno terećenje za nepotrošače. 
 
Izmjene i dopune se odnose na: 
1. POJMOVNO ODREĐENJE 
Nacionalna valuta – zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. 

http://www.slatinska-banka.hr/
http://www.slatinska-banka.hr/
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Umjesto korištenja pojma „nacionalna platna usluga u kunama „ koristi se u tekstu „ nacionalna platna usluga 
u eurima“. 
Umjesto korištenja pojma „Osnovne HRK SDD sheme“, koristi se u tekstu pojam „Osnovne SDD sheme“. 
2.OPIS USLUGE SEPA IZRAVNO TEREĆENJE (SDD) 
2.1. Suglasnost 
Umjesto korištenja pojma „nacionalna platna usluga u kunama „ koristi se u tekstu „ nacionalna platna usluga 
u eurima“. 
2.2. Provođenje naloga SEPA izravnog terećenja (SDD nalog) 

Umjesto korištenja pojma „ valuta HRK“, koristi se u tekstu pojam „valuta EUR“. 
S popisa valuta na platiteljevom transakcijskom računu, briše se valuta HRK. 

 

Dodaje se  za odredba: 

2.4.Poništenje SDD naloga od strane primatelja plaćanja (Reversal) 

U slučaju poništenja SDD naloga od strane primatelja plaćanja, Banka će odobriti transakcijski račun platitelja 
za iznos poništenja iz sredstava koje je vratio primatelj plaćanja. Banka nije u obvezi platitelju vratiti naknadu 
koju je naplatila za izvršenje SDD naloga koji je poništen niti je odgovorna za eventualnu štetu koju bi platitelj 
mogao  pretrpjeti uslijed poništenja SDD naloga od strane primatelja. Primatelj i platitelj sve nesuglasice oko 
poništenog SDD naloga rješavaju međusobno, izvan okvira ovih Općih uvjeta. 
2.8.4. Bijela lista 
Platitelj može za transakcijski račun definirati bijelu listu tako da na nju doda jednog ili više primatelja plaćanja. 
Stavljanje određenog primatelja plaćanja na bijelu listu znači da platitelj dozvoljava izvršenje SEPA izravnog 
terećenja samo tog primatelja plaćanja koji je naveden na bijeloj listi. Bijela lista je važeća sve dok je platitelj 
ne opozove. 

3. BANKOVNA TAJNA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 
Bankovna tajna su svi podaci, činjenice i okolnosti koje je Banka saznala na osnovi pružanja usluga klijentima i 
u obavljanju poslova s pojedinačnim klijentom i Banka ih može otkriti samo u slučajevima i na način propisan 
zakonom. 
Banka kao Voditelj obrade osobnih podataka pruža Ispitaniku informacije u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 
Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o 
slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti 
podataka).  
Ispitanik je klijent ili druga fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju u sklopu usluge koja je regulirana ovim 
Općim uvjetima. 
Podaci o Banci kao Voditelju obrade osobnih podataka: SLATINSKA BANKA d.d., Slatina, Vladimira Nazora 2, 
OIB: 42252496579, Tel. 033/637 000, Internet stranica: www.slatinska-banka.hr. 
Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka: szop@slatinska-banka.hr. 
Pri prikupljanju osobnih podataka Banka klijentima, u skladu s navedenom Uredbom te Politikom zaštite 
osobnih podataka, pruža informacije koje obuhvaćaju informacije o Banci kao voditelju obrade, svrhama i 
pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se prikupljaju (kao što su osobni 
podaci potrebni za uspostavu poslovnog odnosa temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja 
terorizma, podaci potrebni za izvršenje pojedinog ugovora, kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora 
ili ispunjavanja nekih drugih zakonskih obveza Banke kao voditelja obrade), razdoblju čuvanja podataka, 
primateljima podataka te o pravima u vezi zaštite osobnih podataka. 
Banka prikuplja i obrađuje osobne podatke u svrhu provedbe Zakona o administrativnoj suradnji u području 
poreza koji uređuje provedbu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih 
Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (zakona 
Sjedinjenih Američkih Država o ispunjavanju poreznih obveza s obzirom na račune u stranim financijskim 
institucijama, kojim se financijskim institucijama uvodi obveza izvješćivanja u odnosu na određene račune), što 
uključuje prikupljanje informacija, primjenu pravila dubinske analize, utvrđivanje računa o kojima se izvješćuju 
Sjedinjene Američke Države te izvješćivanje Ministarstva financija o njima. 

http://www.slatinska-banka.hr/
mailto:szop@slatinska-banka.hr
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Banka prikuplja i obrađuje osobne podatke i u svrhe provedbe Zakona o administrativnoj suradnji u području 
poreza koji uređuje administrativnu suradnju u području poreza između Republike Hrvatske i država članica 
Europske unije te automatsku razmjenu informacija o financijskim računima između Republike Hrvatske i 
drugih jurisdikcija, u okviru tzv. Common Reporting Standarda (CRS), što uključuje prikupljanje informacija iz 
članka 26. Zakona u skladu s pravilima izvješćivanja i pravilima dubinske analize, utvrđivanje računa o kojima se 
izvješćuju te izvješćivanje Ministarstva financija, Porezne uprave o njima. 
Banka zadržava pravo odbiti uspostavu poslovne suradnje i/ili ugovaranje usluge koja je regulirana ovim Općim 
uvjetima, ako klijent odbije dati podatke koji su potrebni za sklapanje ili izvršenje ugovora i/ili odbije dati 
podatke koji su potrebni za ispunjenje pravnih obveza Banke kao voditelja obrade. 
Osobni podaci koje je Ispitanik dao Banci ili kojima Banka raspolaže na temelju poslovnog odnosa s Ispitanikom 
mogu biti stavljeni na uvid ili proslijeđeni drugim fizičkim ili pravnim osobama koje Banci pružaju različite 
usluge kako bi se omogućilo provođenje aktivnosti Banke. Nadalje, osobni podaci Ispitanika mogu biti 
proslijeđeni Ministarstvu financija, Hrvatskoj narodnoj banci, Financijskoj agenciji ili drugom nadležnom tijelu u 
svrhu dostave propisanih izvještaja ili ispunjenja zakonskih obveza kada je zakonom propisana obveza dostave 
takvih podataka, te drugim primateljima u skladu s člancima 156. – 158. Zakona o kreditnim institucijama koji 
reguliraju bankovnu tajnu te slučajeve na koje se ne odnosi obveza Banke da čuva bankovnu tajnu. 
Osobni podaci Ispitanika čuvaju se sukladno rokovima određenim Zakonom o kreditnim institucijama, 
Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i ostalim važećim propisima. 
Vezano uz zaštitu osobnih podataka, Ispitanik ima slijedeća prava: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo 
na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor. Detaljnija 
objašnjenja vezana uz ostvarivanje prava ispitanika navedena su u Politici zaštite osobnih podataka Banke. 
Ukoliko se obrada osobnih podataka Ispitanika temelji na privoli, Ispitanik u svakom trenutku može povući 
danu privolu, ali to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego li je ona povučena.  
Ispitanik također ima pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka - 
AZOP).  
Informacije o obradi osobnih podataka Banka Ispitaniku pruža prilikom zaključenja ugovora, zaprimanja 

zahtjeva za ugovaranje usluge ili u drugim slučajevima kada prikuplja njegove osobne podatke, te su iste 

navedene u zahtjevu/obrascu/ugovoru ili drugom dokumentu putem kojeg se podaci prikupljaju kao i u Politici 

zaštite osobnih podataka Banke koja je Ispitanicima dostupna na Internet stranici Banke www.slatinska-

banka.hr, u sjedištu Banke te u poslovnim jedinicama Banke na zahtjev. 

 
U Slatini, 06.12.2022. 
 
           SLATINSKA BANKA d.d. 

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

