
 
 

 

UVJETI KORIŠTENJA TRAJNOG NALOGA 

PO RAČUNIMA GRAĐANA 

 

 

 

1. OPĆE ODREDBE 

 

Uvjetima korištenja trajnog naloga po računima graĎana (dalje u tekstu: Uvjeti)  MeĎimurska banka 

d.d. Čakovec, V. Morandinija 37, Čakovec (dalje u tekstu: Banka) regulira korištenje trajnog naloga 

(dalje u tekstu: Nalog), kao posebne usluge koju pruža korisnicima tekućih, deviznih i žiro računa 

graĎana (dalje u tekstu: Nalogodavac). 

 

Ovi Uvjeti se primjenjuju zajedno s Općim uvjetima poslovanja MeĎimurske banke d.d. Čakovec s 

graĎanima, s Uvjetima poslovanja po tekućim, deviznim i žiro računima graĎana, te s pojedinačnim 

sklopljenim ugovorom/ima. 

 

 

 

2. UGOVARANJE TRAJNOG NALOGA 

 

Nalogodavac može ugovoriti jedan ili više Naloga, kojima ovlašćuje i obvezuje Banku da od trenutka 

zadavanja Naloga pa do odreĎenog datuma ili do opoziva, obavlja terećenjem ugovorenog računa 

redovita plaćanja, kao i eventualne razlike u obračunu, u korist drugog računa. 

 

Nalog se s Bankom može ugovoriti za plaćanja koja se obavljaju u promjenjivim (tzv. evidentni trajni 

nalog) ili fiksnim iznosima. 

 

 

 

3. UVJETI IZVRŠENJA TRAJNOG NALOGA 

 

Banka prihvaća Nalog i obvezuje se izvršiti ga prema slijedećim uvjetima:  

- ako se najkasnije jedan dan prije dospijeća obveze iz naloga na računu s kojeg se obavlja 

plaćanje osiguraju sredstva dovoljna za izvršenje Naloga. U protivnom, Banka neće izvršiti 

plaćanje obveze iz Naloga, a Nalogodavcu će dostaviti obavijest o neizvršenju Naloga, kojom 

obvezu plaćanja dospjelog, a nenaplaćenog Naloga, prenosi na Nalogodavca. Pod sredstvima 

raspoloživim za izvršenje naloga smatra se i iznos dopuštenog prekoračenja i okvirnog kredita, 

te 100,00 kn fiksnog dopuštenog prekoračenja. 

- ujedno Banka neće izvršiti plaćanje ukoliko je račun s kojeg se obavlja plaćanje u blokadi. 

- ako više Naloga dospijeva na izvršenje istog dana, prioritete naplate imaju Nalozi zadani u 

korist računa voĎenih u Banci, i to od najmanjeg do najvećeg iznosa, a tek zatim Nalozi 

zadani u korist drugih poslovnih subjekata, i to od najmanjeg do najvećeg iznosa. 

- ako se Nalog ugovoren u kunama izvršava na teret deviznog računa, Nalogodavac ovlašćuje 

Banku da na dan izvršenja Naloga izvrši plaćanje tereteći devizni račun za onaj iznos u 

devizama koji predstavlja kunsku protuvrijednost po srednjem tečaju Banke na dan plaćanja, 

izuzevši ako je drugačije ugovoreno, a koji iznos u kunama odgovara iznosu obveze plaćanja 

po Nalogu. 

- Nalogodavac se obvezuje, za korištenje usluga Naloga plaćati naknadu i troškove sukladno 

Odluci o naknadama za usluge Banke. Nalogodavac se obavezuje osigurati sredstva dovoljna 

za podmirenje naknade i troškova, te ovlašćuje Banku da obračunatu naknadu i sve troškove 

nastale iz zadanih Naloga, naplati iz sredstava na računu s kojeg se obavlja plaćanje. 

 

 

 

 
MeĎimurska banka je članica PBZ Grupe 



 

 
 

 

4. OSTALE ODREDBE 

 

Eventualne izmjene Ugovora o trajnom nalogu (dalje u tekstu: Ugovor) vrše se najkasnije 8 (osam) 

dana prije dospijeća obveze plaćanja. Ugovor se mijenja sklapanjem novog Ugovora pod istim brojem 

Naloga koji je naznačen na osnovnom Ugovoru. Neizmijenjene odredbe Ugovora ostaju na snazi i 

primjenjuju se zajedno s izmijenjenim odredbama. 

 

Nalogodavac i Banka imaju pravo otkaza Ugovora. 

 

Banka može otkazati Ugovor osobito ukoliko na računu nema pokrića za izvršenje plaćanja dva 

uzastopna istovrsna Naloga, te ukoliko je račun blokiran. 

 

Nalogodavac se obvezuje da će otkaz Ugovora izvršiti na šalteru Banke, najkasnije 8 (osam) dana prije 

dospijeća plaćanja. 

 

Ugovor prestaje važiti njegovim izvršenjem u cijelosti, nakon spoznaje Banke o smrti vlasnika računa, 

ako je račun zatvoren, te ako Banka ili Nalogodavac otkažu Nalog. 

 

Banka može u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti mijenjati ove Uvjete. Informacije o 

važećim Uvjetima bit će istaknute i stavljene klijentima na uvid na šalterima Banke ili prostorima 

namijenjenim klijentima, na Internet stranici Banke, te dostupne u pisanom obliku na zahtjev klijenta. 

Ukoliko Nalogodavac u roku od 15 dana od dana stavljanja izmijenjenih Uvjeta klijentima na uvid iste 

ne ospori, smatra se da je s Uvjetima suglasan. 

 

Za sve što nije izričito regulirano ovim Uvjetima primjenjivat će se drugi akti Banke i zakonski 

propisi. 

 

U slučaju spora ugovara se mjesna nadležnost suda Banke. 

 

Ovi Uvjeti stupaju na snagu 10. svibnja 2006. godine, a primjenjuju se od 01.07.2006. 

  

 

 

         Predsjednik Uprave Banke: 

         Nenad JeĎud, dipl. oec. 
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