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Opći uvjeti korištenja MEBASMS servisa 
 

1. UVOD 

Uvjeti korištenja MEBASMS-a (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) reguliraju prava, obveze i uvjete 
korištenja informacijskog servisa Banke za klijente fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: MEBASMS) i 
primjenjuju se zajedno s odredbama Općih uvjeta poslovanja MeĎimurske banke d.d. Čakovec s fizičkim 
osobama te Općim uvjetima poslovanja MeĎimurske banke d.d. po transakcijskim računima poslovnih 
subjekata i obavljanju platnih i ostalih usluga. Uvjeti korištenja reguliraju poslovni odnos izmeĎu MeĎimurske 
banke d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) i klijenta fizičke i pravne osobe koji ugovara uslugu MEBASMS (u 
daljnjem tekstu: Korisnik). 

Banka može u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti mijenjati ove Uvjete korištenja. Informacije o 
važećim uvjetima bit će istaknute na šalterima Banke ili prostorima namijenjenim Klijentima, na internet 
stranici Banke te dostupne u pisanom obliku na zahtjev Klijenta.  

2. POJAM I OPSEG SERVISA 

MEBASMS je informacijski servis Banke koji omogućuje korisniku da putem svog GSM telefona prima 
informacije o stanju i promjenama na računu, sukladno opsegu usluga po pojedinoj vrsti računa koju odreĎuje 
Banka. 

Korištenje servisa moguće je preko mreže 091, 092, 095, 098 i 099. 

Korisnikom servisa MEBASMS može postati domaća fizička osoba koja ima otvoren tekući, žiro ili devizni 
račun u Banci ili poslovni subjekt koji ima otvoren poslovni račun u Banci. 

MEBASMS servis obuhvaća slijedeće usluge: 
- stanje i prometi na tekućem, žiro i poslovnom računu  
- tečajna lista 
- informacija o revolving kreditu MasterCard 
- obavijest o limitu potrošnje sa Maestro Zlatnom karticom i limit „brzog kredita“ po tekućem računu 
- odobreno prekoračenje na tekućem, žiro i deviznom računu 
- dospijeće odobrenog prekoračenja na žiro računu i poslovnom računu 
- obavijest o čekovnim blanketima. 

Vrijeme dojave usluge moguće je i do šest puta na dan u slijedećim razdobljima: 
1.  od 7 do 9 sati 
2.  od 9 do 11  sati 
3.  od 11  do 13  sati 
4.  od 13 do 15  sati 
5.  od 15  do 17  sati 
6.  od 17 do 19  sati 

3. UGOVARANJE SERVISA MEBASMS 

Korisnik ugovara korištenje MEBASMS servisa potpisom Pristupnice koja ujedno predstavlja Zahtjev za 
korištenje MEBASMS-a (u daljnjem tekstu: Zahtjev) i čiji su sastavni dio Uvjeti korištenja. Korištenje 
MEBASMS servisa ugovara se na neodreĎeno vrijeme.  

Banka može, po svojoj diskrecijskoj volji i bez davanja posebnog obrazloženja, odbiti zahtjev za korištenje 
servisa MEBASMS. 

Da bi mogao ugovoriti korištenje servisa MEBASMS, Korisnik je dužan podnijeti Banci važeći osobni 
identifikacijski dokument (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) i broj mobilnog ureĎaja. 

Prilikom ugovaranja servisa MEBASMS Banka može zatražiti i dodatnu dokumentaciju potrebnu za 
identificiranje Korisnika. 

Registrirani korisnici Internet i Telefonskog bankarstva mogu uslugu ugovaranja korištenja MEBASMS 
servisa izvršiti i putem tih servisa. 

4. OBVEZE I ODGOVORNOSTI KORISNIKA I BANKE 

Korisnik snosi svu štetu koja može nastati zbog gubitka, neovlaštenog korištenja ili promjene broja GSM 
telefona, na koji prima obavijesti putem servisa MEBASMS, te nepridržavanje Uvjeta poslovanja. Ako korisnik 
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servisa MEBASMS želi promijeniti uvjete ili otkazati servis zbog gubitka ili promjene broja GSM mobilnog 
telefona, obvezan je o tome izvijestiti Banku. 

Banka pridržava pravo izmjena sadržaja ili dijela sadržaja servisa MEBASMS bez prethodne najave. Korisnik 
nema pravo zahtijevati naknadu štete u slučaju izmjene sadržaja servisa MEBASMS. 

Banka ne preuzima odgovornost za slučajeve u kojima Korisnik ne može koristiti servis MEBASMS zbog 
smetnji u telekomunikacijskim kanalima ili zbog drugih okolnosti na koje Banka ne može utjecati, posebice u 
slučajevima više sile te u slučaju pada telekomunikacijskog kanala. 

Banka zadržava pravo blokade korištenja servisa MEBASMS u slučaju opravdane sumnje u zlouporabu, uz 
obavijest Korisniku.  

5. NAKNADE I OSTALE OBAVIJESTI 

Banka za ugovaranje i korištenje servisa MEBASMS obračunava i naplaćuje naknade u visini i na način 
utvrĎen Odlukom o naknadama za usluge Banke. 

Mjesečna članarina za korištenje servisa MEBASMS naplaćuje se na kraju mjeseca, s tekućeg, žiro ili 
poslovnog računa Korisnika.  

Korisnik je dužan pravovremeno obavijestiti Banku o svim promjenama osobnih podataka koje utječu ili mogu 
utjecati na korištenje servisa MEBASMS i to osobnim dolaskom uz identifikaciju ili autoriziranim pristupom 
putem Telefonskog ili Internet bankarstva Banke. 

6. OTKAZ KORIŠTENJA SERVISA MEBASMS 

Korisnik može zatražiti otkaz korištenja servisa MEBASMS, pri čemu je dužan poslati pismeni zahtjev ili isti 
realizirati na šalterima poslovnica Banke ili pak putem Telefonskog ili Internet bankarstva Banke. 

7. RJEŠAVANJE SPORA 

MeĎusobne sporove Banka i Korisnik će rješavati sporazumno, a u protivnom ugovaraju nadležnost suda 
prema sjedištu Banke.  

8. POVJERLJIVOST I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA 

Potpisom Zahtjeva Korisnik daje izričitu suglasnost Banci da poduzima sve radnje vezane uz obradu svih 
osobnih podataka koje je dostavio Banci, što obuhvaća i pravo na prikupljanje, spremanje, snimanje, 
organiziranje, uvid, korištenje i prijenos svih osobnih podataka za vrijeme korištenja servisa MEBASMS. 

Potpisom Zahtjeva Korisnik potvrĎuje da je obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka, uključujući i e-
mail adresu te GSM broj, u svrhu izravnog marketinga te daje izričitu suglasnost Banci da mu se može 
obraćati pismenim putem, telefonom i elektroničkom poštom te da mu može dostavljati informativni i 
promotivni materijal.  

9. ZAMJENA USLUGE MEBASMS USLUGOM PBZCOM-SMS 

S danom 01.12.2012. godine, a uslijed pripajanja Banke Privrednoj banci Zagreb d.d., usluga MEBASMS 
ugovorena s poslovnim subjektima zamjenjuje se uslugom Privredne banke Zagreb  d.d. pod nazivom 
PBZCOM-SMS. Smatra se da je Korisnik prvim korištenjem usluge PBZCOM-SMS pristao na važeće opće 
uvjete koji reguliraju uslugu PBZCOM-SMS, odnosno da je sklopljen ugovor o pružanju/korištenju usluge 
PBZCOM-SMS.  

10. ZAVRŠNE ODREDBE 

Uvjeti korištenja su sastavni dio Zahtjeva te imaju učinke ugovora. Potpisivanjem Zahtjeva od strane 
Korisnika i odobrenjem Zahtjeva od strane Banke Korisnik neopozivo prihvaća primjenu odredbi ovih Uvjeta 
korištenja te potvrĎuje upoznatost s istima. Prihvat obuhvaća i moguće izmjene i dopune Uvjeta korištenja o 
kojima će Banka Korisnika pravodobno izvijestiti putem svojih internet stranica. 

Informacije o važećim uvjetima bit će istaknute na šalterima Banke ili prostorima namijenjenim klijentima, na 
internet stranici Banke, te dostupne u pisanom obliku na zahtjev klijenta. 

Danom primjene ovih uvjeta korištenja prestaju važiti dosadašnji Uvjeti korištenja MEBASMS servisa. 

Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 30.11.2012. 

Čakovec, 5.rujna 2012. 


