
 

  

 

 

 
 

Objašnjenje izmjena i dopuna 
Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za platni promet s fizičkim osobama – 

potrošačima 
 
Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za platni promet s fizičkim osobama – 

potrošačima (dalje u tekstu: Opći uvjeti) u odnosu na ranije objavljeni tekst odnose se na usklađenje uvjeta  sa 

Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 57/2022) te drugim 

propisima koji su doneseni radi njihove prilagodbe uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj 

(Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platnom prometu (Narodne novine, br. 114/2022) i Zakon o izmjenama 

Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 114/2022)). 

Opći uvjeti stupaju na snagu 1. siječnja 2023., a izmjene i dopune su sljedeće:  

- riječ „kuna“ zamjenjuje se riječju „euro“ kroz cijeli tekst Općih uvjeta, u odgovarajućem broju i padežu,  

‒ mijenjaju se nazivi transakcijskih računa koji od datuma stupanja Općih uvjeta na snagu glase: 

o tekući račun u eurima  
o tekući račun u eurima i stranoj valuti 
o žiro račun u eurima 
o žiro račun u eurima i stranoj valuti , 

‒ mijena se naziv „HRK SCTInst sheme“ u naziv „SCTInst shemu“, mijenja se naziv „HRK SCTInst 

kreditnog transfera“  u naziv „SCTInstant  kreditni transfer“ i  maksimalni iznos  SCTInstant  kreditnog 

transfera koji će umjesto 100.000,00 kuna iznosit 13.272,28 EUR, sukladno pravilima za preračunavanje 

i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj,  

‒ u odnosu na SEPA izravno terećenje naziv „Osnovna HRK SDD Shema“ mijenja se u naziv „Osnovna 

SDD Shema“,  naziv „HRK SDD suglasnost“ mijenja se u naziv „SDD suglasnost“, a naziv „HRK SDD 

nalog“ mijenja se u „SDD nalog“; Plaćanje SEPA izravnim terećenjem bit će i dalje moguća na teret 

računa platitelja otvorenih u Banci, s time da će Banka od 01.01. 2023., biti u mogućnosti izvršavati i 

SDD naloge inicirane prekogranično   

‒ prilagođavaju se pravila konverzije za kartične transakcije na način da se umjesto konverzije u kunu 

provodi konverzija u euro, bez dodatnih izmjena pravila konverzije, 

‒ prilagođavaju se limiti odgovornosti za izvršenje platnih transakcija koji su  posljedica usklađenja  

Zakona o platnom prometu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske kako 

slijedi: 

o promjena iznosa odgovornosti korisnika kartice za izvršene neautorizirane platne transakcije s 

375,00 kn na 50,00 eura ako je izvršenje posljedica izgubljenog ili ukradenog platnog 

instrumenta   

o promjena iznosa odgovornosti Banke za neautorizirane pojedinačne platne transakcije s 225,00 

kn na 30,00 eura i ukupnog iznosa s 1.125,00 kn na 150,00 eura, ako se platni instrument koristio 

anonimno ili Banka ne može dokazati da je platna transakcija bila autorizirana   

‒ mijenjaju se odredbe o zakonskoj zateznoj kamati radi usklađenja  sa Zakona o obveznim odnosima 

(Narodne novine br. 114/2022) kojim se definira se nova metodologija izračuna zakonske zatezne 

kamate kao posljedica uvođenja eura kao službene valute. 

 
Osim ovih izmjena i dopuna izvršene su nomotehničke prilagodbe (ispravci i dopune) u odnosu na ranije 
objavljeni tekst. 
 

Pročišćeni tekst navedenih Općih uvjeta, koji uključuje i ove Izmjene i dopune dostupan je u poslovnicama 

Banke te na internetskoj stranici www.pbz.hr. 

 

U Zagrebu, 02. studeni 2022.  
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