
 

 
 
 

 
 
 

 

Objašnjenje izmjena i dopuna Općih uvjeta poslovanja 
Privredne banke Zagreb d.d. za jednokratne platne transakcije  

 
 
Dana 28. srpnja 2018. godine stupaju na snagu izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja Privredne 
banke Zagreb d.d. za jednokratne platne transakcije (dalje u tekstu: Opći uvjeti) koje su donesene radi 
usklađenja sa novim Zakonom o platnom prometu (Narodne novine br. 66/2018). 
 
Izmjene i dopune Općih uvjeta u odnosu na ranije objavljeni tekst odnose se na: 

 usklađivanje definicija postojećih pojmova (prekogranična platna transakcija, međunarodna 
platna transakcija, država članica, treća država, autentifikacija, autorizacija, personalizirana 
sigurnosna vjerodajnica), 

 maksimalni iznos za koji korisnik odgovara za izvršene neautorizirane platne transakcije koje su 
posljedica korištenja izgubljenog/ukradenog/zloupotrebe platnog instrumenta, mijenja se iz 
1.125 kn u 375 kn, pod određenim propisanim uvjetima, 

 dopunu sadržaja o povratu izvršene neautorizirane platne transakcije na način da se isti 
izvršava najkasnije do kraja prvog radnog dana nakon dana primitka obavijesti korisnika 
platnih usluga 

 usklađenje odredaba o odgovornosti za izvršenje platnih transakcija, 

 dopunu  odredaba o drugim pravima potrošača u slučaju neautorizirane platne 
transakcije/neizvršene platne transakcije/neurednog izvršenja ili zakašnjenja s izvršenjem 
platne transakcije potrošač,  

 izmijenu roka za odgovor Banke na zaprimljeni prigovor klijenta iz 7 radnih dana u 10 dana 
od zaprimanja prigovora. Iznimno, ako Banka ne može dati odgovor u navedenom roku iz 
razloga koji su izvan kontrole Banke, dužna je korisniku u tom roku dostaviti privremeni odgovor 
u kojemu se navode razlozi kašnjenja odgovora na prigovor i rok do kojega će korisnik primiti 
konačan odgovor koji ne smije biti duži od 35 dana, 

 dopunu sadržaja za tijelo kojem potrošač može podnijeti prijedlog za alternativno 
rješavanje potrošačkih sporova (Centar za mirenje HGK) i prijedlog za mirenje (Sud časti 
pri HGK) i za tijelo kod kojeg je Banka dužna sudjelovati u postupku alternativnog rješavanja 
spora koji je pokrenuo potrošač (Centar za mirenje HGK), 

 

Osim ovih izmjena i dopuna izvršene su manje izmjene i dopune radi nomotehničkog usklađenja u 
odnosu na ranije objavljeni tekst. 

 

Opći uvjeti dostupni su u poslovnicama Banke te na www.pbz.hr.  
 
 
 
 
 
U Zagrebu, 27. srpnja 2018.  
 
 
 
 
 
 

Privredna banka Zagreb d.d. 


