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Uvjeti korištenja  

Telefonskog bankarstva - MEBAFON 
 

 

1. UVOD 

Uvjeti korištenja Telefonskog bankarstva - MEBAFON (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) 
reguliraju prava, obveze i uvjete korištenja usluge Telefonskog bankarstva za klijente fizičke i pravne 
osobe (u daljnjem tekstu: Telefonsko bankarstvo) i primjenjuju se zajedno s odredbama Općih uvjeta 
poslovanja Meñimurske banke d.d. Čakovec s grañanima.  

Uvjeti poslovanja reguliraju poslovni odnos izmeñu Meñimurske banke d.d. (u daljnjem tekstu: 
Banka) i klijenta fizičke ili pravne osobe koji ugovara uslugu Telefonskog bankarstva (u daljnjem 
tekstu: Korisnik). 

 

2. IZMJENE 

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.  

 

3. POJAM USLUGE 

Telefonsko bankarstvo je financijski servis Banke koji omogućava korisniku osobno i izravno 
obavljanje i pregled financijskih transakcija i stanja računa. 

Banka, prilikom pristupa u Telefonsko bankarstvo – MEBAFON, nudi odreñeni opseg usluga, koje 
korisnik prihvaća potpisom zahtjeva. Ugovoreni opseg usluga Banka može naknadno proširiti ili 
uskratiti. 

Korištenje usluge moguće je pozivom na broj telefona  040/370-600. 

 

4. KLIJENT – KORISNIK USLUGE 

Korisnikom usluge Telefonskog bankarstva 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. 

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

 

5. OPSEG USLUGA TELEFONSKOG BANKARSTVA 

Putem Telefonskog bankarstva Banka nudi odreñeni opseg usluga koje Korisnik prihvaća potpisom 
Zahtjeva za korištenje Telefonskog bankarstva - MEBAFON.  

Banka ima pravo bez prethodne najave izmijeniti opseg usluga Telefonskog bankarstva, o čemu 
izvješćuje Korisnika putem poslovne mreže Banke. Korisnik potpisom Zahtjeva za pristup 
Telefonskom bankarstvu pristaje na takve izmjene te ih u cijelosti prihvaća.  

Korisnik nema pravo zahtijevati naknadu štete u slučaju izmjene sadržaja usluga Telefonskog 
bankarstva. 
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6. UGOVARANJE TELEFONSKOG BANKARSTVA 

Korisnik ugovara korištenje Telefonskog bankarstva potpisom Pristupnice koja ujedno predstavlja 
Zahtjev za korištenje Telefonskog bankarstva - MEBAFON (u daljnjem tekstu: Zahtjev) i čiji su 
sastavni dio Uvjeti korištenja. Korištenje Telefonskog bankarstva ugovara se na neodreñeno vrijeme.  

Da bi mogao ugovoriti korištenje Telefonskog bankarstva, Korisnik je dužan podnijeti Banci važeći 
osobni identifikacijski dokument (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). 

Prilikom ugovaranja Telefonskog bankarstva Banka može zatražiti i dodatnu dokumentaciju potrebnu 
za identificiranje Korisnika. 

Po odobrenju Zahtjeva, Korisniku se dodjeljuje tajni identifikacijski broj i tajni transakcijski brojevi 
(TTB) koji osiguravaju sigurnost korištenja Telefonskog bankarstva.  

 

7. OBVEZE I ODGOVORNOSTI KORISNIKA 

Korisnik je prije početka korištenja Telefonskog bankarstva dužan osigurati minimalne tehničke uvjete 
potrebne za pristup sustavu Telefonskog bankarstva, uključujući fiksnu ili mobilni telefonski 
priključak. 

Korisnik usluge Telefonskog bankarstva dužan je tajni identifikacijski broj i tajne transakcijske brojeve 
(TTB) čuvati u tajnosti, kao i voditi brigu o tome da netko drugi ne doñe u njihov posjed. Naročito ih ne 
smije nikome priopćiti. 

Sav rizik zloupotrebe tajnog identifikacijskog broja i tajnih transakcijskih brojeva (TTB) pada 
isključivo na teret Korisnika. 

U slučaju da Korisnik izgubi dodijeljene transakcijske brojeve, prijavljuje Banci njihov 
nestanak/krañu. Banka će po prijavi blokirati korištenje transakcijskih brojeva. 

Korisnik se obvezuje da će izdavati naloge za plaćanje u visini raspoloživih sredstava na računima.  

Korisnik snosi svu štetu koja može nastati zbog gubitka, neovlaštenog korištenja ili neodgovarajuće 
primjene identifikacijskog broja, transakcijskih brojeva, nepridržavanjem Uvjeta korištenja ili tako da 
treća osoba zlouporabi identifikacijski broj i transakcijske brojeve. 

Korisnik je odgovoran za točnost svih podataka u platnom nalogu te snosi rizik unosa netočnih 
podataka i zlouporabe u vlastitom okruženju.  

 

8. OBVEZE I ODGOVORNOSTI BANKE 

Banka jamči Korisniku slobodno raspolaganje sredstvima na svim računima po viñenju, otvorenim na 
temelju sklopljenog ugovora s Bankom, do visine sredstava na računu, uključujući i dopušteno 
prekoračenje i/ili okvirni kredit na tim računima.  

Banka ne preuzima odgovornost za slučajeve u kojima Korisnik ne može koristiti usluge Telefonsko 
bankarstva zbog smetnji u telekomunikacijskim kanalima ili zbog drugih okolnosti na koje Banka ne 
može utjecati, posebice u slučajevima više sile te u slučajevima ispadanja elektroenergetskog sustava 
Republike Hrvatske odnosno pada telekomunikacijskih kanala. 

Banka ima pravo izvršiti privremenu blokadu korištenja usluga Telefonskog bankarstva ukoliko 
Korisnik propusti plaćanje dospjelih obveza prema Banci. 

Banka zadržava pravo blokade korištenja usluga Telefonskog bankarstva u slučaju opravdane sumnje 
u zlouporabu, uz obavijest Korisniku.  
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9. IZVRŠAVANJE TRANSAKCIJE 

Banka će izvršiti transakciju kada su ispunjeni svi uvjeti za izvršenje u skladu s Općim uvjetima 
poslovanja Meñimurske banke d.d. Čakovec s grañanima, a prema terminskom planu Banke. 

Korisnik se obvezuje, sve naloge zadati operateru Mebafon-a u skladu sa zakonskim propisima 
navedenim u točki 15. ovih Uvjeta korištenja. Pri zadavanju naloga Korisnik mora voditi računa o 
raspoloživim sredstvima na računima u Banci na dan izvršenja zadanih naloga.  

U slučaju nemogućnosti provoñenja naloga zbog nedostatka sredstava na odreñenom računu ili 
neispravnog unosa platnog naloga od strane Korisnika, Banka neće izvršiti platni nalog.  

 

10. VALUTIRANJE PROMJENA 

Promjene na računima valutiraju se: 
- datumom zadavanja naloga za plaćanje korisnicima izvan Banke; 
- datumom prijenosa sredstava s računa Korisnika u korist Banke ili računa drugog 

korisnika koji se vodi u Banci; 
- datumom kupovine i prodaje deviza. 

 

11. NAKNADE 

Banka za ugovaranje i korištenje Telefonskog bankarstva obračunava i naplaćuje naknade u visini i na 
način utvrñen Odlukom o naknadama za usluge Banke. 

Godišnja članarina za korištenje Telefonskog bankarstva naplaćuje se na kraju mjeseca u kojem je 
zadana usluga Telefonskog bankarstva, s tekućeg, žiro računa grañana ili poslovnog računa Korisnika.  

Naknada za platno-prometne transakcije obavljene putem Telefonskog bankarstva obračunava se i 
naplaćuje s računa Korisnika s kojeg je transakcija izvršena.  

 

12. IZVJEŠTAVANJE 

O izvršenim transakcijama i naplaćenim naknadama Banka Korisnika obavještava putem izvatka po 
računu koji se dostavlja na način ugovoren po svakom pojedinom računu.  

Banka može putem MEBANET-a obavještavati Korisnika o novim proizvodima i uslugama.  

 

13. OSTALE OBAVIJESTI 

Korisnik je dužan pravovremeno obavijestiti Banku o svim promjenama osobnih podataka koje utječu 
ili mogu utjecati na korištenje Telefonskog bankarstva.  

 

14. OTKAZ KORIŠTENJA Telefonskog bankarstva 

Korisnik može zatražiti otkaz korištenja Telefonskog bankarstva, pri čemu je dužan podnijeti pismeni 
zahtjev u poslovnicama Banke te vratiti neiskorištene identifikacijske brojeve (TTB). 

Banka će otkazati korištenje Telefonskog bankarstva ukoliko Korisnik prekorači svoja prava ili krši 
odredbe ugovora ili Uvjeta korištenja koje je dogovorio s Bankom. 

 

15. ZAKONSKI PROPISI 

Ovi Uvjeti poslovanja primjenjuju se zajedno s važećim zakonskim propisima - Zakonom o platnom 
prometu, Zakonom o deviznom poslovanju i svim ostalim važećim internim aktima Banke koji 
reguliraju poslovanje s fizičkim i pravnim osobama.  
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16. IZDAVANJE POTVRDA O IZVRŠENIM TRANSAKCIJAMA 

Na zahtjev Korisnika, Banka može Korisniku izdati potvrdu o plaćanju koje je izvršeno putem 
Telefonskog bankarstva.  

Izdavanje potvrda o izvršenom plaćanju naplaćuje se u skladu s važećom Odlukom o naknadama za 
usluge Banke.  

 

17. RJEŠAVANJE SPORA 

Reklamacije se zaprimaju direktno putem Telefonskog bankarstva ili u bilo kojoj poslovnici Banke.  

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

 

18. 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 usluge 
Telefonskog bankarstva. 

Potpisom Zahtjeva Korisnik potvrñuje da je obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka, 
uključujući i e-mail adresu, 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.  

 

19. ZAVRŠNE ODREDBE 

Uvjeti poslovanja 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 poslovanja te potvrñuje upoznatost s istima. Prihvat obuhvaća i moguće izmjene i dopune 
Uvjeta poslovanja o kojima će Banka Korisnika pravodobno izvijestiti putem svojih Internet stranica i 
poslovnica Banke. 

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 poslovanja prestaju važiti Opći uvjeti poslovanja MEBAFON-om, 
Ref.br. S7-OPU-000000001-1.0 od 25.09.2000. godine. 

Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 01. siječnja 2006. 
godine. 

 

 

Nenad Jeñud, dipl.oec. 

Predsjednik Uprave Banke 

 


