
   

 
 

U G O V O R  O  T E K U Ć E M  R A Č U N U  
 

sklapaju: 
ZAGREBAČKA BANKA d.d.           (u daljnjem tekstu: Banka) 
Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB 92963223473 
Poslovnica: 012102, JURIŠIĆEVA - RAZVOJ 
i 
KORISNIK TEKUĆEG RAČUNA: 
(u daljnjem tekstu: Korisnik računa) 
Ime i prezime: NEĐE RADETIĆ 
MBG/OIB:   
Adresa: BRANKA A. RADOVANI 10, 20230 STON 
 
 
 
1. BROJ TEKUĆEG RAČUNA (IBAN): HR5323600003289183959 BIC: ZABAHR2X 
 (međunarodni broj bankovnog računa)    (identifikacijska šifra banke) 
 
2. POSLOVANJE PO TEKUĆEM RAČUNU:  

Na temelju ovog Ugovora Banka će voditi tekući račun Korisnika računa. 
Korisnik računa se obvezuje voditi evidenciju prometa i stanja sredstava na tekućem računu. 
Korisnik računa ne smije po tekućem računu stvarati obveze veće od iznosa raspoloživih sredstava niti jednim oblikom 
raspolaganja sredstvima ili instrumentom plaćanja po tekućem računu. 
 

3. OSTALI UVJETI:  
a) Na sredstva na računu Banka obračunava kamate u skladu s Odlukom o kamatnim stopama . Kamatna stopa na sredstva 

na Računu i uvjeti za primjenu kamatnih stopa su promjenjivi. Banka je ovlaštena mijenjati kamatne stope u skladu s općim 
uvjetima promjene kamatnih stopa koji su sastavni dio Odluke o kamatnim stopama Banke.  

b) Na iznos iskorištenog prekoračenja Banka obračunava kamate i za svotu kamate tereti Račun po stopi u skladu s Odlukom 
o kamatnim stopama Banke.  

c) Visina naknada i troškova te uvjeti za njihovu primjenu promjenjivi su u skladu s Odlukom o tarifi za usluge Banke. 
d) Korisnik računa upoznat je s visinom kamatnih stopa i načinom obračuna kamate kao i visinom naknade, te mu je uručen 

Izvadak iz Odluke o kamatnim stopama, te Izvadak iz Odluke o tarifi naknada za usluge Banke. 
e) Korisnik računa ovlašćuje Banku da može bez traženja posebnog odobrenja Korisnika računa otklanjati pogreške nastale u 

platnom prometu zbog kojih stanje na tekućem računu odstupa od stvarno danih naloga za plaćanje u korist i na teret 
tekućeg računa. 

f) Na prava i obveze ugovornih strana primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d., zajedno s Općim uvjetima 
poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima potrošača, te Općim uvjetima poslovanja Zagrebačke banke 
d.d. za korištenje direktnih kanala od strane potrošača. 

g) Potpisom ovog Ugovora ugovorne strane izjavljuju da su upoznate sa svim općim uvjetima poslovanja navedenim u 
prethodnom stavku i da pristaju na njihovu primjenu, te izrijekom potvrđuju da im je pri sklapanju ovog Ugovora uručen 
primjerak istih. Ugovorne strane pristaju da se u skladu s Općim uvjetima poslovanja Zagrebačke banke d.d. na ovaj 
ugovorni odnos primjene i sve izmjene i dopune općih uvjeta poslovanja navedenih u prethodnom stavku koje budu 
donesene za vrijeme trajanja ovog Ugovora. 

h) Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.  
i) Ovaj je Ugovor sastavljen u 2 (dva) istovjetna i jednakovaljana primjerka, od kojih se 1 (jedan) uručuje Korisniku računa, a 1 

(jedan) zadržava Banka. 
 
 
 
 
ZAGREB, dana  . 
 
 
BANKA   KORISNIK RAČUNA   

 

________________________ ________________________ 
(žig Banke i potpis) (potpis Korisnika računa/zakonskog  
  zastupnika/skrbnika) 
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