
10000 Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732,  kao pružatelj  usluga (u daljnjem tekstu: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Banka) i

Broj upisa kod nadležnog registra OIB

iz ,

IBAN: H R 2 3 4 0  0 0 9 

MJESTO

kojeg zastupa

Banka se obvezuje Korisniku otvoriti transakcijski račun za: 

2 3 4 0 0 0 9 -Broj transakcijskog računa: 

ADRESA SJEDI©TA

IME I PREZIME I OIB OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE/VLASNIKA RAČUNA

 NAVESTI NAMJENU RAČUNA-VRSTA RAČUNA 

NAZIV/TVRTKA POSLOVNOG SUBJEKTA

kao korisnik usluga (u daljnjem tekstu: Korisnik), sukladno važećem  Zakonu o platnom prometu, pratećim podzakonskim i ostalim 

propisima, zaključuju u                                                                                                                 dana

Predmet Ugovora
Članak 1.
Ovim se Ugovorom uređuju prava i obveze Korisnika i Banke, kao pružatelja platnih i ostalih usluga, vezano za:
1. otvaranje i vođenje transakcijskog računa,
2. obavljanje platnih usluga putem različitih kanala Banke, 
3. obavljanje ostalih usluga vezanih uz transakcijski račun predviđenih Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i 

obavljanju  platnih i ostalih usluga za nepotrošače (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) koji čine  sastavni dio  ovog Ugovora.

Provedba Ugovora
Članak 2.
Banka zaključuje Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa te obavljanju platnih i ostalih usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor) na temelju Zahtjeva za 
otvaranje i vođenje transakcijskog računa (u daljem tekstu: Zahtjev) Korisnika koji čini sastavni dio  Ugovora.
Banka se  obvezuje Korisniku omogućiti korištenje usluga navedenih u Zahtjevu i Općim uvjetima sukladno odredbama ovog Ugovora i Općih uvjeta.

Otvaranje transakcijskog računa
Članak 3.

(u daljnjem  tekstu: Transakcijski račun), sukladno Zahtjevu. 

Transakcijski račun postaje aktivan sukladno Obavijesti Banke o otvaranju Transakcijskog računa. 

Obveze ugovornih strana
Članak 4.
(1) Ugovorne strane suglasne su da Banka obavlja platne i ostale usluge po Transakcijskom računu sukladno Zahtjevu, a na način određen važećim propisima i 

Općim uvjetima  te odredbama Ugovora.  Opći uvjeti dopunjuju odredbe ovog Ugovora i obvezuju ugovorne strane na isti način kao i ugovorne odredbe.  
Opći uvjeti nalaze se u prilogu ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio.  Pojmovi definirani Općim uvjetima imaju isto značenje kao i u  Ugovoru, a u slučaju 
neslaganja između odredbi Općih uvjeta i Ugovora, primjenjuju se odredbe ovog  Ugovora. 

(2) Ugovorne strane su suglasne da Banka pridržava pravo izmjene i/ili dopune Općih uvjeta te prihvaćaju njihovu primjenu sa svim izmjenama i/ili dopunama 
donesenim za vrijeme trajanja Ugovora, bez zaključenja posebnog dodatka Ugovoru. 
Način izmjene i/ili dopune Općih uvjeta te obavještavanje Korisnika o istome reguliran je Općim uvjetima.

Članak 5.
(1) Banka se obvezuje: 
     • izvršiti zaprimljene ispravne naloge Korisnika u skladu s važećim propisima  i Općim uvjetima,
     • izvještavati Korisnika o promjenama na Transakcijskom računu sukladno Općim uvjetima i važećim propisima,
     • obavljati i ostale usluge ako su ispunjeni uvjeti iz Općih uvjeta.  
(2) Banka pridržava pravo odbiti izvršenje platne transakcije sukladno važećim propisima, Općim uvjetima te internim aktima Banke.

Članak 6.
(1) Korisnik, kao sudionik u platnom prometu, obvezuje se:   
     • raspolagati sredstvima na Transakcijskom računu u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima, Općim uvjetima i ovim Ugovorom, 
     • davati ispravne naloge za plaćanje u skladu i na način utvrđen  propisima i Općim uvjetima, a za koje je dana odgovarajuća suglasnost sukladno Općim    

   uvjetima,
     • pisanim putem izvijestiti Banku o statusnim i drugim promjenama sukladno Općim uvjetima, 
     • pisanim putem, u rokovima predviđenim u Općim uvjetima, obavijestiti Banku o relevantnim činjenicama koje su od utjecaja na njihov međusobni odnos 

   (prigovori, reklamacije i sl.). 
(2) Ako je određena promjena prijavljena izvan ugovorenog roka, a Banka je postupila na temelju postojeće dokumentacije, Banka ne odgovara za nastalu štetu. 

Obveza Banke počinje nakon primitka dokumentacije o novonastaloj promjeni. 
(3) U slučaju neurednog izvršenja ispravnog naloga za plaćanje Korisnika, Korisnik ima pravo od Banke zahtijevati uredno izvršenje naloga, odnosno naknadu 

štete, sukladno Općim uvjetima.

Raspolaganje sredstvima na Transakcijskom računu 
Članak 7.
(1) Za raspolaganje sredstvima na Transakcijskom računu Korisnik mora ovlastiti jednu ili više poslovno sposobnih osoba sukladno odredbama Općih uvjeta. 
(2) Korisnik je dužan nadzirati ovlasti korištenja koje je dao ovlaštenicima za raspolaganje sredstvima na Transakcijskom računu te je odgovoran Banci za 

eventualnu štetu nastalu kao posljedicu prekoračenja i/ili zlouporabe ovlasti od strane ovlaštenika.
(3) Potpisom ovog Ugovora Korisnik ovlašćuje Banku da očite greške koje mogu nastati u izvršenju obveza iz Ugovora ispravi davanjem naloga na teret i u korist 

njegovog računa.  U slučaju da se Banka koristila ovim ovlaštenjem, dužna je bez odgađanja obavijestiti Korisnika o izvršenoj ispravci.
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donesenim za vrijeme trajanja Ugovora, bez zaključenja posebnog dodatka Ugovoru. 
Način izmjene i/ili dopune Općih uvjeta te obavještavanje Korisnika o istome reguliran je Općim uvjetima.

Članak 5.
(1) Banka se obvezuje: 
     • izvršiti zaprimljene ispravne naloge Korisnika u skladu s važećim propisima  i Općim uvjetima,
     • izvještavati Korisnika o promjenama na Transakcijskom računu sukladno Općim uvjetima i važećim propisima,
     • obavljati i ostale usluge ako su ispunjeni uvjeti iz Općih uvjeta.  
(2) Banka pridržava pravo odbiti izvršenje platne transakcije sukladno važećim propisima, Općim uvjetima te internim aktima Banke.

Članak 6.
(1) Korisnik, kao sudionik u platnom prometu, obvezuje se:   
     • raspolagati sredstvima na Transakcijskom računu u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima, Općim uvjetima i ovim Ugovorom, 
     • davati ispravne naloge za plaćanje u skladu i na način utvrđen  propisima i Općim uvjetima, a za koje je dana odgovarajuća suglasnost sukladno Općim    

   uvjetima,
     • pisanim putem izvijestiti Banku o statusnim i drugim promjenama sukladno Općim uvjetima, 
     • pisanim putem, u rokovima predviđenim u Općim uvjetima, obavijestiti Banku o relevantnim činjenicama koje su od utjecaja na njihov međusobni odnos 

   (prigovori, reklamacije i sl.). 
(2) Ako je određena promjena prijavljena izvan ugovorenog roka, a Banka je postupila na temelju postojeće dokumentacije, Banka ne odgovara za nastalu štetu. 

Obveza Banke počinje nakon primitka dokumentacije o novonastaloj promjeni. 
(3) U slučaju neurednog izvršenja ispravnog naloga za plaćanje Korisnika, Korisnik ima pravo od Banke zahtijevati uredno izvršenje naloga, odnosno naknadu 

štete, sukladno Općim uvjetima.

Raspolaganje sredstvima na Transakcijskom računu 
Članak 7.
(1) Za raspolaganje sredstvima na Transakcijskom računu Korisnik mora ovlastiti jednu ili više poslovno sposobnih osoba sukladno odredbama Općih uvjeta. 
(2) Korisnik je dužan nadzirati ovlasti korištenja koje je dao ovlaštenicima za raspolaganje sredstvima na Transakcijskom računu te je odgovoran Banci za 

eventualnu štetu nastalu kao posljedicu prekoračenja i/ili zlouporabe ovlasti od strane ovlaštenika.
(3) Potpisom ovog Ugovora Korisnik ovlašćuje Banku da očite greške koje mogu nastati u izvršenju obveza iz Ugovora ispravi davanjem naloga na teret i u korist 

njegovog računa.  U slučaju da se Banka koristila ovim ovlaštenjem, dužna je bez odgađanja obavijestiti Korisnika o izvršenoj ispravci.

UGOVOR
o otvaranju i vođenju transakcijskog računa te obavljanju platnih  i ostalih usluga

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., 10000 Zagreb, Račkoga 6, OIB: 02535697732,  kao pružatelj  usluga (u daljnjem tekstu: Banka) i

Broj upisa kod nadležnog registra OIB

iz ,

IBAN: H R 2 3 4 0  0 0 9 

MJESTO

kojeg zastupa

Banka se obvezuje Korisniku otvoriti transakcijski račun za: 

2 3 4 0 0 0 9 -Broj transakcijskog računa: 

ADRESA SJEDI©TA

IME I PREZIME I OIB OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE/VLASNIKA RAČUNA

 NAVESTI NAMJENU RAČUNA-VRSTA RAČUNA 

NAZIV/TVRTKA POSLOVNOG SUBJEKTA

kao korisnik usluga (u daljnjem tekstu: Korisnik), sukladno važećem  Zakonu o platnom prometu, pratećim podzakonskim i ostalim 

propisima, zaključuju u                                                                                                                 dana

Predmet Ugovora
Članak 1.
Ovim se Ugovorom uređuju prava i obveze Korisnika i Banke, kao pružatelja platnih i ostalih usluga, vezano za:
1. otvaranje i vođenje transakcijskog računa,
2. obavljanje platnih usluga putem različitih kanala Banke, 
3. obavljanje ostalih usluga vezanih uz transakcijski račun predviđenih Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i 

obavljanju  platnih i ostalih usluga za nepotrošače (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) koji čine  sastavni dio  ovog Ugovora.

Provedba Ugovora
Članak 2.
Banka zaključuje Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa te obavljanju platnih i ostalih usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor) na temelju Zahtjeva za 
otvaranje i vođenje transakcijskog računa (u daljem tekstu: Zahtjev) Korisnika koji čini sastavni dio  Ugovora.
Banka se  obvezuje Korisniku omogućiti korištenje usluga navedenih u Zahtjevu i Općim uvjetima sukladno odredbama ovog Ugovora i Općih uvjeta.

Otvaranje transakcijskog računa
Članak 3.

(u daljnjem  tekstu: Transakcijski račun), sukladno Zahtjevu. 

Transakcijski račun postaje aktivan sukladno Obavijesti Banke o otvaranju Transakcijskog računa. 

Obveze ugovornih strana
Članak 4.
(1) Ugovorne strane suglasne su da Banka obavlja platne i ostale usluge po Transakcijskom računu sukladno Zahtjevu, a na način određen važećim propisima i 

Općim uvjetima  te odredbama Ugovora.  Opći uvjeti dopunjuju odredbe ovog Ugovora i obvezuju ugovorne strane na isti način kao i ugovorne odredbe.  
Opći uvjeti nalaze se u prilogu ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio.  Pojmovi definirani Općim uvjetima imaju isto značenje kao i u  Ugovoru, a u slučaju 
neslaganja između odredbi Općih uvjeta i Ugovora, primjenjuju se odredbe ovog  Ugovora. 

(2) Ugovorne strane su suglasne da Banka pridržava pravo izmjene i/ili dopune Općih uvjeta te prihvaćaju njihovu primjenu sa svim izmjenama i/ili dopunama 
donesenim za vrijeme trajanja Ugovora, bez zaključenja posebnog dodatka Ugovoru. 
Način izmjene i/ili dopune Općih uvjeta te obavještavanje Korisnika o istome reguliran je Općim uvjetima.

Članak 5.
(1) Banka se obvezuje: 
     • izvršiti zaprimljene ispravne naloge Korisnika u skladu s važećim propisima  i Općim uvjetima,
     • izvještavati Korisnika o promjenama na Transakcijskom računu sukladno Općim uvjetima i važećim propisima,
     • obavljati i ostale usluge ako su ispunjeni uvjeti iz Općih uvjeta.  
(2) Banka pridržava pravo odbiti izvršenje platne transakcije sukladno važećim propisima, Općim uvjetima te internim aktima Banke.

Članak 6.
(1) Korisnik, kao sudionik u platnom prometu, obvezuje se:   
     • raspolagati sredstvima na Transakcijskom računu u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima, Općim uvjetima i ovim Ugovorom, 
     • davati ispravne naloge za plaćanje u skladu i na način utvrđen  propisima i Općim uvjetima, a za koje je dana odgovarajuća suglasnost sukladno Općim    

   uvjetima,
     • pisanim putem izvijestiti Banku o statusnim i drugim promjenama sukladno Općim uvjetima, 
     • pisanim putem, u rokovima predviđenim u Općim uvjetima, obavijestiti Banku o relevantnim činjenicama koje su od utjecaja na njihov međusobni odnos 

   (prigovori, reklamacije i sl.). 
(2) Ako je određena promjena prijavljena izvan ugovorenog roka, a Banka je postupila na temelju postojeće dokumentacije, Banka ne odgovara za nastalu štetu. 

Obveza Banke počinje nakon primitka dokumentacije o novonastaloj promjeni. 
(3) U slučaju neurednog izvršenja ispravnog naloga za plaćanje Korisnika, Korisnik ima pravo od Banke zahtijevati uredno izvršenje naloga, odnosno naknadu 

štete, sukladno Općim uvjetima.

Raspolaganje sredstvima na Transakcijskom računu 
Članak 7.
(1) Za raspolaganje sredstvima na Transakcijskom računu Korisnik mora ovlastiti jednu ili više poslovno sposobnih osoba sukladno odredbama Općih uvjeta. 
(2) Korisnik je dužan nadzirati ovlasti korištenja koje je dao ovlaštenicima za raspolaganje sredstvima na Transakcijskom računu te je odgovoran Banci za 

eventualnu štetu nastalu kao posljedicu prekoračenja i/ili zlouporabe ovlasti od strane ovlaštenika.
(3) Potpisom ovog Ugovora Korisnik ovlašćuje Banku da očite greške koje mogu nastati u izvršenju obveza iz Ugovora ispravi davanjem naloga na teret i u korist 

njegovog računa.  U slučaju da se Banka koristila ovim ovlaštenjem, dužna je bez odgađanja obavijestiti Korisnika o izvršenoj ispravci.

UGOVOR
o otvaranju i vođenju transakcijskog računa te obavljanju platnih  i ostalih usluga

1

Transakcijski raËun otvoren je u IBAN konstrukciji.



U ime Korisnika potpisao:                   U ime Banke potpisao:

MP MP

Datum:

Funkcija:

Ime i prezime:

Datum:

Funkcija:

Ime i prezime:

Naknade i kamate
Članak 8.
(1) Za obavljanje usluga platnog prometa  i provođenje ostalih usluga koje se ne smatraju platnim uslugama u smislu Zakona o platnom prometu, Banka će 

Korisniku obračunati i naplatiti naknadu prema Odluci o naknadama u poslovanju s domaćim i stranim poslovnim subjektima, fizičkim osobama i financijskim 
institucijama (u daljnjem tekstu: Odluka o naknadama). Izvadak iz Odluke o naknadama u dijelu u kojem se odnosi na visinu naknada za obavljanje platnih 
usluga i provođenje drugih platnih transakcija dostupan je na internetskim stranicama Banke (www.pbz.hr) i u poslovnim prostorima Banke namijenjenim 
poslovanju s korisnicima.

(2) Ugovorne strane su suglasne da Banka pridržava pravo izmjene i/ili dopune Odluke o naknadama, uključujući i izmjenu naziva te Odluke, odnosno zamjenu 
drugom odlukom, te prihvaćaju njihovu primjenu sa svim izmjenama i/ili dopunama donesenim za vrijeme trajanja Ugovora, bez zaključenja posebnog 
dodatka Ugovoru. Banka se obvezuje da informaciju o svim eventualnim izmjenama i/ili dopunama Odluke o naknadama koje se odnose na poslovanje 
vezano za Transakcijski račun stavi na raspolaganje  Korisniku u pisanom obliku ili telekomunikacijskim/elektroničkim putem kao i datum s kojim navedene 
promjene stupaju na snagu. Smatrat će se da je Korisnik prihvatio izmjene Odluke o naknadama ako do datuma stupanja na snagu izmjena i/ili dopuna 
Korisnik ne obavijesti Banku pisanim putem da ih ne prihvaća.

(3) Ugovorne strane su suglasne da se na Ugovor primjenjuju i Načela za utvrđivanje kamatnih stopa te načina i dinamike obračuna kamata po kreditima i 
depozitima Privredne banke Zagreb d.d. (u daljnjem tekstu: Načela). Načela su dostupna na internetskim stranicama Banke (www.pbz.hr) i u poslovnim 
prostorima Banke namijenjenim poslovanju s korisnicima. Ugovorne strane su suglasne da Banka pridržava pravo izmjene i/ili dopune Načela, uključujući i 
izmjenu naziva tog akta Banke, odnosno zamjenu drugim aktom, te prihvaćaju njihovu primjenu sa svim izmjenama i/ili dopunama donesenim za vrijeme 
trajanja  Ugovora,  bez zaključenja posebnog dodatka Ugovoru.  
Banka se obvezuje pravovremeno obavijestiti Korisnika o svim eventualnim izmjenama i/ili dopunama Načela u pisanom obliku ili telekomunikacijskim/ 
elektroničkim putem kao i datum s kojim navedene izmjene i/ili dopune stupaju na snagu. Smatra se da je Korisnik prihvatio izmjene i/ili dopune  Načela ako 
do datuma njihovog stupanja na snagu  Korisnik pisanim putem ne obavijesti Banku da ih ne prihvaća. 

Članak 9.
(1) Korisnik prihvaća visinu i način plaćanja naknade za izvršavanje platnih i ostalih usluga obuhvaćenih Ugovorom i Općim uvjetima, kao i naknadu za posebne 

troškove učinjene u vezi s tim uslugama, koje su određene ili će biti  određene Odlukom o naknadama i Općim uvjetima i svim njihovim izmjenama i/ili 
dopunama koje donese nadležni organ Banke za vrijeme trajanja Ugovora.

(2) Potpisom Ugovora Korisnik izričito ovlašćuje Banku da naknadu i/ili eventualne troškove iz prethodnog stavka na dan dospijeća naplati direktnim terećenjem 
svih njegovih računa kod Banke. Ako Banka ne naplati  naknadu i/ili eventualni drugi trošak s računa Korisnika, odnosno ako Korisnik na dan dospijeća 
plaćanja ne izmiri spomenute obveze na drugi način, Banka zaračunava i naplaćuje kamatu po dospijeću  u visini određenoj za odnose iz trgovačkih ugovora 
a koje je promjenjiva u skladu s propisima. 

Članak 10.
(1) Na sredstva na Transakcijskom računu Banka Korisniku obračunava i isplaćuje kamatu u visini i na način utvrđen važećom Odlukom o kamatnim stopama i 

Općim uvjetima. Izvadak iz Odluke o kamatama u dijelu u kojem se odnosi na visinu kamata na sredstva na transakcijskom računu dostupan je na 
internetskim stranicama Banke (www.pbz.hr) i u poslovnim prostorima Banke namijenjenim poslovanju s korisnicima.

(2) Banka pridržava pravo izmjene Odluke o kamatnim stopama.  
Banka se obvezuje pravovremeno obavijestiti Korisnika o svim eventualnim izmjenama i/ili dopunama Odluke o kamatnim stopama koje se odnose na 
poslovanje s Transakcijskim računom, uključujući i izmjenu naziva te Odluke, odnosno zamjenu drugom odlukom, u pisanom obliku ili telekomunikacijskim/ 
elektroničkim putem kao i datum s kojim navedene izmjene i/ili dopune stupaju na snagu. Smatra se da je Korisnik prihvatio izmjene i/ili dopune Odluke o 
kamatnim stopama ako do datuma njihovog stupanja na snagu Korisnik ne obavijesti Banku pisanim putem da ih ne prihvaća. 

(3) Ugovorne strane suglasne su da Banka nije dužna prethodno obavještavati Korisnika o izmjenama Odluke o kamatnim stopama/Odluke o naknadama/Općih 
uvjeta/Načela/Okvirnog ugovora koje su za Korisnika povoljnije.

Izvješćivanje i čuvanje podataka 
Članak 11.
(1) Banka se obvezuje Korisniku pružiti informacije o platnim i ostalim uslugama prije izvršenja pojedine transakcije u skladu s važećim propisima i Općim 

uvjetima.
(2) Banka bilježi sve promjene na Transakcijskom računu te Korisniku stavlja na raspolaganje izvadak o stanju i promjenama na Transakcijskom računu na način 

kako je određeno u Zahtjevu,  u skladu s važećim propisima i Općim uvjetima. 
(3) Banka se obvezuje čuvati kao bankovnu tajnu sve podatke o prometu i stanju računa, kao i druge podatke koji su kao takvi određeni zakonskim propisima, 

te ih je ovlaštena otkriti trećima samo u slučajevima predviđenim važećim propisima kao i u skladu sa suglasnošću iz Zahtjeva.    

Rješavanje sporova
Članak 12.
(1) Obveze iz Ugovora ugovorne strane se obvezuju izvršavati uredno, na vrijeme i s pažnjom koja se u financijskom poslovanju zahtijeva, poštujući pri tome 

zakonske i podzakonske propise.
(2) Ugovorne strane obvezuju se nastale nesuglasice rješavati sporazumno, a za slučaj da u tomu ne uspiju, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u 

Zagrebu.
(3) Ovaj ugovor sastavljen je na hrvatskom jeziku, a na njega se primjenjuje pravo Republike Hrvatske, osim kolizionih normi. 

Trajanje i otkaz Okvirnog ugovora te zatvaranje Transakcijskog računa
Članak 13.
(1) Ovaj Ugovor, zajedno sa sljedećim aktima i obrascima: Zahtjev za otvaranje i vođenje transakcijskog računa, Prijava potpisa, Vrijeme primitka i izvršenja 

naloga platnog prometa, Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za nepotrošače, 
Načela za utvrđivanje kamatnih stopa te načina i dinamike obračuna kamate po kreditima i depozitima Privredne banke Zagreb – dioničko društvo, Izvadak 
iz važeće odluke o kamatnim stopama Banke, Izvadak iz važeće odluke o naknadama Banke, te poseban ugovor o platnim i/ili ostalim uslugama (ako je takav 
zaključen) sukladno Čl. 19. Općih uvjeta, čine Okvirni ugovor.

(2) Okvirni ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme, a svaka ugovorna strana može ga otkazati pisanim putem i uz otkazni rok od 30 (trideset) dana, 
računajući od dana otpreme obavijesti o otkazu. 

(3) Ako Okvirni ugovor otkazuje Korisnik, a zbog izmjena i/ili dopuna Okvirnog ugovora koje mu nisu prihvatljive, Korisnik ima pravo otkazati isti bez ikakve 
naknade do predloženog stupanja izmjena i/ili dopuna na snagu, uz otkazni rok od 30 (trideset) dana, računajući od dana predaje obavijesti o otkazu pošti 
ili osobnom predajom obavijesti o otkazu u Banci.

(4) Banka ima pravo otkazati Okvirni ugovor bez otkaznog roka, pisanim putem, ako se Korisnik ne pridržava bilo koje odredbe Okvirnog ugovora. Otkaz 
nastupa danom predaje obavijesti o otkazu preporučenom poštanskom pošiljkom pravnom subjektu koji je ovlašten prema važećim propisima za prijam, 
prijenos i uručenje preporučene poštanske pošiljke.

(5) Otkazno pismo kojeg Banka dostavlja Korisniku prema odredbama ovog članka dostavlja se na zadnju adresu koju je Korisnik dostavio Banci.
(6) U slučaju otkaza Okvirnog ugovora po bilo kojem stavku iz ovog članka, Banka može svoje tražbine na temelju Okvirnog ugovora učiniti prijevremeno 

dospjelim s danom otkaza i naplatiti na teret Transakcijskog ili drugih računa Korisnika otvorenih u Banci.
(7) Banka će zatvoriti Transakcijski račun nakon što utvrdi da su sve obveze po Transakcijskom računu podmirene.  Preostala sredstva na Transakcijskom računu 

će se prenijeti na drugi račun prema  pisanim instrukcijama koje Banka primi od Korisnika.  

Završne odredbe
Članak 14.  
Ugovor je  sastavljen u 3 (tri) istovjetna i jednako valjana primjerka, od kojih je 1 (jedan) za Korisnika, a 2 (dva) za Banku. Ugovor se smatra zaključenim kada ga 
potpišu ovlaštene osobe obiju ugovornih strana, a stupa na snagu i proizvodi pravne učinke prema trećima danom kada Banka obavijesti Korisnika da je 
Transakcijski račun postao operativan.
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